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Boston Scientific vrijwillige terugroeping (FSCA) van INGEVITY™ MRI endocardiale 
stimulatie-elektroden 
 
 
Geachte «Physician_name», 
 
 
Uit onze administratie blijkt dat u product(en) heeft ontvangen waarop deze kennisgeving betrekking heeft.   
 
Dit pakket bevat de volgende documenten: 
• Kennisgevingsbrief 
• Verificatieformulier 
• Lijst van producten waarop de maatregel betrekking heeft 
 
Lees deze brief a.u.b. zorgvuldig door.  
Vul daarna het Verificatieformulier in, onderteken het en stuur het vóór de op het formulier vermelde datum 
terug aan uw plaatselijke Boston Scientific-kantoor, ter attentie van «Customer_Service_Fax_Number». 
 
Geef dit bericht door aan alle zorgverleners binnen uw organisatie die op de hoogte moeten zijn van deze 
kennisgeving. 
 
Wij betreuren het eventuele ongemak dat deze maatregel kan veroorzaken en wij rekenen hierbij op uw 
begrip, omdat we deze maatregel nemen om de patiëntveiligheid te waarborgen. 
 
Mocht u vragen hebben of verdere hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw 
plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.  
 
Hoogachtend, 
 

 
Marie Pierre Barlangua  
Quality Department  
Boston Scientific International S.A. 
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Geachte Dokter, 
 
 
In deze brief vindt u belangrijke informatie over het functioneren van een reeks van vijftien (15) INGEVITY™ MRI 
endocardiale stimulatie-elektroden van Boston Scientific. Er bestaat een mogelijkheid dat de polyurethaan huls aan 
het uiteinde van de elektrode niet stevig aan de elektrode zelf bevestigd is. Onderzoek heeft aangetoond dat in de 
productie mogelijk onvoldoende kleefstof aangebracht is tussen de huls aan het uiteinde en de elektrode zelf. Deze 
elektroden zijn verkocht in België, Duitsland, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 
 
 
Klinische overwegingen 
De implantatiestatus van elektroden wordt niet aan Boston Scientific doorgegeven vanuit alle gebieden. Boston 
Scientific kan daarom niet bepalen hoeveel van de 15 elektroden geïmplanteerd zijn. Er zijn echter geen ongewenste 
bijwerkingen in samenhang met deze producten gemeld. Wanneer het uiteinde van een betrokken elektrode succesvol 
verbonden is met een pulsgenerator, zal de elektrode naar verwachting langdurig normaal functioneren. De huls aan het 
uiteinde kan echter beschadigd raken tijdens vervanging van de elektrode of pulsgenerator. In de aanbevelingen 
hieronder vindt u verdere overwegingen voor wanneer het systeem gereviseerd wordt.  
 
   
Aanbevelingen 
 

1. Als een betrokken elektrode (Tabel 1) nog niet geïmplanteerd is, wordt u verzocht deze te retourneren naar 
Boston Scientific (niet implanteren). 

 
2. Als een betrokken elektrode (Tabel 1) geïmplanteerd is, raadt Boston Scientific normale follow-up controles 

aan, ofwel in het ziekenhuis of via het LATITUDE Patient Management System op afstand. 
 

3. Als een betrokken elektrode-uiteinde uit een elektrodepoort verwijderd moet worden (bij vervanging van de 
pulsgenerator of elektrode), doet u het volgende: 

a. Wanneer de te reviseren elektrode een ventriculaire elektrode is voor een pacemaker-afhankelijke 
patiënt, zorgt u ervoor dat er een tijdelijke backup-pacemaker bij de hand is.  

b. Controleer de gaafheid van de huls visueel. Overtuig u ervan dat de huls niet los of beschadigd is. 
c. Voer standaard elektrische elektrodetests uit met behulp van een Pacing System Analyzer 

(stimulatiesysteem-analysator) voordat er verbinding gemaakt wordt met een nieuwe pulsgenerator. 
d. Steek het uiteinde van de elektrode in de pulsgenerator volgens de gebruiksaanwijzing en bevestig die. 
e. Voer elektrische elektrodetests uit met behulp van de pulsgenerator (overeenkomstig de 

gebruiksaanwijzing). 
 

4. Als er tekenen zijn die erop duiden dat de huls van het uiteinde niet gaaf is of dat de elektrode niet goed werkt, 
dient u het plaatsen van een nieuwe elektrode te overwegen. 
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Betrokken producten 
 

Tabel 1. Betrokken INGEVITY™ MRI endocardiale stimulatie-elektroden (per land van verkoop en model-
/serienummer)  
 

Land Model-/serienummer 

België 7736/631322 
7741/636545 

Duitsland 7741/641593 

Italië 7736/632188 
7742/584869 

Nederland 7742/631202 

Verenigd Koninkrijk 

7732/488740 
7740/610662 
7741/563539 
7741/628198 
7741/656713 
7741/656904 
7742/572200 
 

Verenigde Staten 7740/633464 
7741/657588 

 
 
Er zijn geen andere INGEVITY elektroden of andere elektrodenreeksen van Boston Scientific betrokken. 
 
 
 
Verdere informatie 
Wij zijn ons bewust van de gevolgen die deze mededeling kan hebben voor u en uw patiënt, en willen u ervan 
verzekeren dat de patiëntveiligheid onze eerste prioriteit blijft. Als u vragen heeft of vindt dat een geïmplanteerd 
elektrodensysteem niet functioneert zoals verwacht, neemt u a.u.b. contact op met uw vertegenwoordiger van Boston 
Scientific of Technical Services. 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
Marie Pierre Barlangua  
Quality Department  
Boston Scientific International S.A. 
 


