
 

 

 

 

Veiligheidskennisgeving voor de klant 
 
 
Betrokken product: Keramische heupprostheses 

FSCA-referentie   PER-12 

FSCA-actie: Herziening van de gebruiksinstructies 

Datum: vrijdag 31 oktober 2016 

Details van het betrokken product: Zie hieronder 

 

Keramisch 

component 
Fabrikant 

Onderdeelnummer/ 

Zendingscodes 

BIOLOX® delta Corin Limited Alle 

 

Geachte chirurg, 

 

Gegevens afkomstig uit bronnen buiten Corin om suggereren dat er keramische fragmenten 

uit gebroken, keramische onderdelen in het gewricht achterblijven na een heroperatie. Dit 

kan leiden tot voortijdige slijtage van vervangende onderdelen als gemaakt zijn van niet-

keramische materialen. 

 

Als gevolg hiervan willen we u ervan op de hoogte brengen dat de instructie in de 

gebruiksaanwijzing voor BIOLOX® delta keramische onderdelen van Corin met betrekking 

tot aanbevolen maatregelen in het geval van heroperaties is bijgewerkt.  

 

Deze kennisgeving voor de klant is gemeld aan de betreffende toezichthoudende instanties. 

 

Informatie in verband met de veiligheid van de patiënt 

De gebruiksaanwijzing wordt herzien met de toevoeging van de volgende informatie in het 

hoofdstuk "Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen": 

"In het geval van een heroperatie vanwege een gebroken keramisch onderdeel moet, 

wanneer een goed-bevestigde steel wordt behouden, de modulaire kop waar aanwezig 

worden vervangen door een Biolox Option3 modulaire kop. Als er geen Biolox Option 

modulaire kop aanwezig is, dan moet ter aanvulling op de revisie van de modulaire kop ook 

de femorale steel worden gereviseerd om een geschikte versmalling te leveren waarop een 

nieuwe keramische femorale balkop kan worden bevestigd. In het geval van revisie niet 

vanwege een breuk van een keramisch onderdeel mag, wanneer een goed-bevestigde steel 

wordt behouden, de modulaire kop uitsluitend worden vervangen door een metalen 

modulaire kop of een Biolox Option keramische modulaire kop." 
3Niet beschikbaar in de VS 

 

 



 

 

 

Maatregelen die door de gebruiker moeten worden genomen 

1. Gebruik Corin Limited-producten uitsluitend conform bovenstaande, herziene 

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. 

 

2. Vul het retourstrookje in en stuur dit door naar Corin Vigilance om ontvangst van deze 

Veiligheidskennisgeving voor de klant te bevestigen. 

 

3. Zorg dat deze veiligheidsinformatie wordt doorgegeven aan al diegenen die zich daarvan 

binnen uw organisatie bewust moeten zijn. 

 

4. Zorg dat deze kennisgeving en de resulterende maatregelen gedurende een gepaste 

periode actueel blijven om ervoor te zorgen dat de corrigerende maatregelen effectief 

zijn. 

 

Neem voor eventuele vragen contact met ons op via het volgende telefoonnummer +44 

(0)1285 884781 of per e-mail: vigilance@coringroup.com. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Lucinda Gerber 

Global Regulatory Affairs Manager 

Corin Limited 

mailto:vigilance@coringroup.com


 

 

 
Antwoordformulier 

 
Vul het antwoordformulier in en stuur het vóór 25 november aan ons terug via onderstaande 

adresgegevens om te voorkomen dat dit verzoek herhaald wordt. 

 

☐ We bevestigen ontvangst van deze Veiligheidskennisgeving voor de klant en we 

bevestigen dat we ons bewust zijn van deze Veiligheidskennisgeving voor de klant. 

 

Instelling:             

 

Referentie: PER-12 

 

Naam:              

 

Datum/Handtekening:          

  

 

Stuur het antwoordformulier retour naar: 

 

E-mail:  vigilance@coringroup.com 

Fax:  +44 (0)1285 884730 

Post:  T.a.v. Corin Vigilance 

The Corinium Centre 

Cirencester 

GL7 1YJ  

VK 

 

mailto:vigilance@coringroup.com

