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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 
SynchroMed® II Implanteerbare medicatiepomp  

Aanvulling op de communicatie van maart 2014 met betrekking tot over-infusie 

 
November 2016 
 
Medtronic Referentie: FA596 Phase II 
 
Geachte arts / geachte apotheker, 
 
Deze communicatie is een aanvulling op de notificatie  van Maart 2014 met betrekking tot potentiële over-infusie 
van de Synchromed II. Deze brief bevat verdere informatie met betrekking tot factoren die hieraan bijdragen, de 
prevalentie en aanbevelingen voor therapiemanagement. Onveranderd ten opzichte van de vorige communicatie zal 
Medtronic geen  reeds geleverde Synchromed II pompen terughalen en is er geen advies om pompen profylactisch te 
vervangen. 
Deelt u alstublieft de bijgesloten aanbevelingen en deze update met  uw medewerkers die (mede)verantwoordelijk 
zijn  voor het de behandeling van patiënten die geïmplanteerd zijn met een Synchromed II pomp.  
 
Nadere toelichting op het onderwerp van deze brief: 
Over-infusie is gedefinieerd als het afgeven van grotere volumina medicatie dan de geprogrammeerde loopsnelheid, 
die de vaststaande specificaties voor de accuratesse van de loopsnelheid overstijgt. Wanneer tijdens een 
vulprocedure beduidend minder medicatie kan worden geaspireerd dan verwacht zou dit een indicatie kunnen zijn 
dat over-infusie heeft plaatsgevonden. Over-infusie zou al dan niet geassocieerd kunnen zijn met klinisch relevante 
symptomen. Wanneer de pomp meer medicatie afgeeft dan de geprogrammeerde snelheid, zou de patiënt 
overdoseringssymptomen kunnen ervaren. Omdat het pompreservoir sneller leeg kan raken dan verwacht zou de 
patiënt ook onderdoseringssymptomen of ontrekkingsverschijnselen kunnen ervaren omdat bij een pomp met over-
infusie een leeg reservoir zou kunnen ontstaan vóór de geplande vuldatum . 
 
Het low reservoir alarm van een pomp met over-infusie zal niet afgaan als het reservoir voortijdig leeg raakt, 
omdat het low reservoir alarm berekend wordt uit de geprogrammeerde afgiftesnelheid en geen directe meting is 
van het werkelijke volume in het pomp reservoir. Daarom is het belangrijk om de  bijgesloten aanbevelingen op te 
volgen.  
 
Onderzoeksresultaten:  
Onderzoek uitgevoerd door Medtronic heeft geen op zichzelf staande oorzaken gevonden voor over-infusie van 
pompen, maar een interactie van een aantal factoren die de waarschijnlijkheid dat een pomp over-infusie geeft, 
verhogen. Sommige risicofactoren zijn geassocieerd met variatie in pomponderdelen en het productieproces, 
andere factoren zijn geassocieerd met het klinische gebruik. Voorbeelden van oorzaken die zich kunnen voordoen 
tijdens (afwijkend) klinisch gebruik zijn het gebruik van off label drugs, het overvullen van het pomp reservoir, het 
laten draaien van de pomp zonder vloeistof in het reservoir, katheterocclusie, en pomp stops of motor stalls die 
langer duren dan 48 uur. 
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Prevalentie van over-infusie op basis van registratiegegevens:  
Vijf gevallen van over-infusie zijn geïdentificeerd in een prospectieve, lange termijn, multicenter registratiestudie  
(Product Surveillance Registry) sinds januari 2016, resulterend in een geschatte prevalentie van 0,14%1 (1 op 700). 
Alle 5 gevallen van over-infusie in deze registratie zijn geassocieerd met pompen die gebruikt werden om medicatie 
af te geven die niet geïndiceerd zijn voor gebruik in de Synchromed II pomp (off label drug use). 
 
Meldingen van complicaties: 
Sinds  de introductie  van de SynchroMed II pomp zijn er meer dan 238.000 pompen geïmplanteerd. Tijdens het 
onderzoek naar over-infusie zijn klachten en analyses van geretourneerde producten beoordeeld, die hebben geleid 
tot 103 pompen met gerelateerde gevallen tot 5 juli 2016. Medtronic heeft geen definitief causaal verband aan 
kunnen tonen tussen deze complicaties en over-infusie wegens de potentiele rol van andere bijdragende factoren. 
Echter, in deze gevallen kon redelijkerwijs geconcludeerd worden dat over-infusie een bijdragende factor was. 
Andere factoren die mogelijk hebben bijgedragen zijn de dosering van medicatie, de medische historie van de 
patiënt, gelijktijdig gebruik van andere medicatie, waaronder orale opiaten en andere medicatie met een 
dempende werking op het centrale zenuwstelsel. 
 
De gerapporteerde gevolgen voor de patiënten waarbij over-infusie waarschijnlijk een rol speelde, varieerden van 
tijdelijke discomfort tot levensbedreigende overdosering en/of onttrekking en 2 lethale gevallen. Hoewel de 
volledige medicatiehistorie van deze pompen niet bekend is, waren 99 van de 103 pompen op het moment dat zich 
problematiek voordeed gevuld met off label drugs. De gemiddelde tijd van implantatie tot aan het incident waarbij 
zich problemen begonnen voor te doen bij deze 103 pompen is 3.7 jaar (met een spreiding van 0.4-6.4 jaar). 
 
Aanbevelingen: Zie bijgevoegde aanbevelingen en richtlijnen  
 
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS)  is op de hoogte gebracht 
van deze communicatie. 
 
Wij verzoeken u deze informatie te delen met andere belanghebbenden in uw organisatie. Indien een getroffen 
product is verstuurd naar een andere vestiging van uw instelling, gelieve deze informatie naar deze vestiging door 
te sturen en eventueel te assisteren met het retourneren van getroffen producten. 
 
Wij streven ernaar u te allen tijde optimaal te informeren over de veiligheid en prestaties van onze producten, 
waarbij gebruikers- en patiëntveiligheid voorop staat. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en zullen u alle 
nodige ondersteuning bieden. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit probleem mogelijk veroorzaakt. 
 
Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw sales representative. 
 
Hoogachtend, 
 
Medtronic Belgium 
 
  
 
Olivia Natens 
Country Director Belgium 

 
LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 
 
Bijlage:  
- Aanbevelingen en Richtlijnen 

                                                           
1 Tot en met 31 januari 2016 zijn er 5 meldingen gedaan van over-infusie, op 7.505 SynchroMed II pompen die deel uitmaakten van de 

prospectieve, lange termijn, multicenter registratiestudie  (PSR, voorheen ISPR); een prevalentie van 0.0014 (0.14%). Gebaseerd op 
onderzoeksgegevens wijkt deze prevalentie weinig af van de 0.16% prevalentie die in de communicatie van Maart 2014 werd genoemd. 
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Aanbevelingen (ontwikkeld in samenwerking met klinische experts): 

 Medtronic raadt profylactische verwijdering van SynchroMed II pompen af. 

 Om het risico op overinfusie te beperken, dient er uitsluitend goedgekeurde 
medicatie/zoals vermeld in de labeling van de SynchroMed II gebruikt te worden. 
Het gebruik van  off label  medicatie (zoals combinaties van geneesmiddelen, niet 
goedgekeurde formuleringen en niet goedgekeurde concentraties van medicijnen) 
verhoogt de kans op overinfusie. 

 Instrueer patiënten, zorgverleners en familieleden om de tekenen en symptomen 
geassocieerd met overdosering, onderdosering of onttrekking  te herkennen. 

 Bij elk bezoek voor hervulling van de pomp, onderzoek de patiënt op, en vraag naar 
tekenen en symptomen van overdosering, onderdosering of onttrekking. 

 Volg de vulinstructies  uit de  handleiding zodat elke volumediscrepantie kan 
worden gedetecteerd, op basis van de te verwachten hoeveelheid medicatie die 
voor het vullen  wordt geaspireerd (Zie Belangrijke Richtlijnen hieronder). 

 Noteer bij elke vulling het actuele alsook het verwachte reservoirvolume. 

 Bekijk voorafgaand aan de vulling de patiëntgegevens om eventuele 
volumediscrepanties in de tijd te kunnen identificeren. Wanneer discrepanties 
toenemen (onttrokken volume is lager dan verwacht) of als er een volumeverschil is 
van meer dan 2 ml: 
o Evalueer of er andere potentiële oorzaken zijn voor de volumediscrepantie, 

bijvoorbeeld: onnauwkeurige volume-metingen, incomplete  pompaspiratie, niet 
correct ingevoerde  volumina in de artsen programmer tijdens de vulling, niet 
herkende gedeeltelijke vulling van de pocket, of aspiratie van pompmedicatie 
door de patiënt of de zorgverlener. 

o Onderzoek factoren die de kans op overinfusie vergroten. Deze factoren zijn 
onder andere: het gebruik van off label medicatie, het overvullen van het pomp 
reservoir, het laten draaien van de pomp zonder vloeistof in het reservoir, 
katheterocclusie, en een pomp stop of motor stalls die langer duren dan 48 uur.  

o Indien een vermoeden van overinfusie bestaat, overweeg dan om een 
tussentijdse  volume controle van de pomp in te plannen, voorafgaand aan de 
volgende vul-afspraak. Evalueer en bevraag de patiënt met betrekking tot 
symptomen die wijzen op overinfusie. Als na de tussentijdse controle nog steeds 
zorgen  blijven  wijzend op  overinfusie,  houdt klinisch toezicht op de patiënt en 
overweeg vervanging van de pomp.  

o Het verlagen van de dosering en/of de concentratie wordt niet aanbevolen. 
o Om de afgifte van medicatie door een pomp waarin overinfusie wordt vermoed te 

stoppen, dient u een ‘Therapy Stop’ te programmeren. Dit zorgt ervoor dat de 
pomp slechts een minimale hoeveelheid  medicatie afgeeft. Aspireer vervolgens 
de resterende medicatie uit het reservoir om verdere medicatie-afgifte te 
voorkomen. 
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Belangrijke Richtlijnen: 
Volg altijd de instructies uit de handleiding bij het vullen van de pomp. De volgende 
stappen moeten doorlopen worden gedurende iedere vulprocedure om een pomp met 
overinfusie te kunnen identificeren: 

 Aspireer alle vloeistof uit het reservoir totdat de luchtbellen niet meer in de 
injectiespuit verschijnen en noteer dit als de geaspireerde hoeveelheid vloeistof. 

 Vergelijk het geaspireerde volume met het verwachte volume, weergegeven op de 
artsen programmer . Deze volumes zouden ongeveer gelijk moeten zijn.  

 Bepaal vulvolume (niet meer dan het aanbevolen reservoirvolume, 20 of 40 ml). 

 Meet nauwkeurig het volume dat moet worden toegediend. 

 Als u twijfelt of de medicatie correct werd geïnjecteerd in de pomp, aspireer dan 
de pomp volledig om zeker te stellen dat het gehele geïnjecteerde volume is 
verwijderd. 

 Zorg ervoor dat de vuldatum zodanig wordt gekozen dat deze ruim vóór de datum 
valt waarop het ‘low reservoir’ alarm afgegeven zou worden, zodat het reservoir 
van een pomp met overinfusie niet vroegtijdig leegraakt. 

 
Neem bij het vermoeden van over-infusie contact op met uw sales representative van 
Medtronic. Stuur alle geexplanteerde producten terug naar Medtronic voor 
mechanische en functionele analyse. Om te voorkomen dat de omstandigheden waarin 
de pomp verkeert veranderen, moeten pompen waarbij overinfusie wordt vermoed, 
geretourneerd worden met de vloeistof in het reservoir, met de instellingen op 
minimale infusie. Daarbij moet de pomp via de aangewezen vervoerder worden 
geretourneerd. Uw Medtronic sales representative kan u assisteren bij het retourneren 
van het product. 


