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Dringende veiligheidskennisgeving 

         November 2018 
 
 
 
Onderwerp: Software-update voor Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillators 
(CRT-D’s) lost de Left Ventricular (LV) Offset-interactie van december 2017 op. 
Referentie: 92179817-FA 
 
 
Samenvatting van de Veiligheidskennisgeving (FSN) 

• De nieuwe software voor de ZOOM™ Model 3120 Programmer lost het eerder 
gecommuniceerde risico dat betrokken CRT-D’s vroegtijdig vervangen moeten worden als 
gevolg van een permanente Safety Mode-status door een parameterinteractie met positieve LV 
Offset-waarden op 

• Momenteel upgraden wij de programmers met deze nieuwe software 
• Het risico van vroegtijdige vervanging als gevolg van  de werking van dit toestel blijft bestaan 

voor CRT-P’s, omdat de software-update nog wacht op officiële goedkeuring 
• Blijf de betrokken CRT-P’s behandelen volgens de eerder gecommuniceerde aanbevelingen 

 
 

Tabel 1. Betrokken CRT-D’s1 waarvoor de software-update beschikbaar is. 
 

Naam product Modellen Naam product Modellen 

RESONATE™ CRT-D 

G424, G425, G426, 
G428, G437, G447, 
G448, G524, G525, 
G526, G528, G537, 
G547, G548 

VIGILANT™ 
CRT-D  

G224, G225, G228, 
G237, G247, G248 

MOMENTUM™ CRT-D G124, G125, G126, 
G128, G138 

DYNAGEN™ 
CRT-D  

G150, G151, G156, 
G158 

AUTOGEN™ CRT-D   G172, G173, G175, 
G177, G179 

CHARISMA™ 
CRT-D  

G324, G325, G328, 
G337, G347, G348 

INOGEN™ CRT-D  G140, G141, G146, 
G148 ORIGEN™ CRT-D  G050, G051, G056, 

G058 
 
 
Tabel 2. Betrokken CRT-P’s1, behandelen volgens de aanbevelingen van december 2017. 
 

Naam product Modellen Naam product Modellen 
VISIONIST™ CRT-P U225, U226, U228 VALITUDE™ CRT-P U125, U128 

 
 
 
 
                                                 
1CRT-apparaten die gedistribueerd zijn in de Verenigde Staten hebben geen positieve LV Offset-waarden en zijn daarom 
niet betrokken.  
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Geachte heer/mevrouw, 
 
 
 
In december 2017 begon Boston Scientific met het informeren van artsen over de zeldzame kans op 
voortijdige vervanging als gevolg van een permanente Safety Mode-status, veroorzaakt door een 
parameterinteractie bij positieve linksventriculaire (LV) offset-waarden in Cardiac Resynchronization 
Therapy Pacemakers (CRT-P’s) en defibrillators (CRT-D’s). Op dat moment beloofde Boston 
Scientific software-updates te leveren om dit op te lossen.  
 
Boston Scientific heeft onlangs CE-markering ontvangen voor Model 2868 v4.07 TY+ software voor 
CRT-D’s. Uw plaatselijke vertegenwoordiger zal u binnenkort contacteren voor het upgraden van uw 
programmer(s). In deze brief wordt beschreven hoe de software dit gedrag bij betrokken CRT-D’s 
oplost, en wordt bevestigd dat de aanbevelingen voor betrokken CRT-P’s opgevolgd moeten blijven 
worden tot de software beschikbaar is.  
 
 
Beschrijving van software voor betrokken CRT-D’s 
Deze software legt een interactieve limiet op, die voorkomt dat er een positieve LV Offset-waarde wordt 
geprogrammeerd die groter is dan de Atrial Blank (A-Blank) after Ventricular Pace (V-Pace) wanneer 
Tracking Preference ingeschakeld is. Volgens ons vorige bericht van december 2017 bracht deze 
programmering het risico met zich mee dat CRT-D-apparaten overgingen in een permanente Safety 
Mode-status, waardoor het apparaat voortijdig moest worden vervangen. Betrokken CRT-D’s die  
nagekeken worden door een bijgewerkte programmer zijn niet meer vatbaar voor dit probleem.  
 
 
Verspreiding. Verspreid deze brief onder alle artsen en personeelsleden binnen uw organisatie die van 
deze kwestie op de hoogte dienen te zijn.  
 
 
Acties bij de CRT-D voor softwareverbetering 

• Controleer of alle Model 3120 ZOOM-programmers van uw ziekenhuis geüpgraded zijn met 
Model 2868 v4.07 TY+ software.  

− Bijlage A bevat instructies voor het controleren van de software-installatie.  
− De CRT-D’s in tabel 1 die nagekeken worden door een geüpgrade programmer, lopen 

niet langer het risico op permanente Safety Mode-status als gevolg van een 
parameterinteractie tussen positieve LV Offset, A-Blank after V-Pace-waarden en 
Tracking Preference.  

• Na controle van een CRT-D die geprogrammeerd is op een gevoelige manier, geeft de 
programmer een fout met betrekking tot de interactieve limiet weer. Programmeer een of meer 
van de geïdentificeerde parameters opnieuw.  

• Voeg deze brief toe aan het medische dossier van de patiënt ter herinnering aan deze kwestie 
gedurende de resterende levensduur van hun CRT-D. 
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Aanbevelingen bij positieve LV Offset-interactie bij CRT-P's 
• De software voor de CRT-P’s in tabel 2 is nog niet beschikbaar; blijf daarom de aanbevelingen 

van december 2017 volgen.  
• Als een positieve LV Offset wenselijk is bij een betrokken CRT-P, bekijk dan de individuele 

medische behoeften van de patiënt en programmeer de waarde voor A-Blank after V-Pace op 
een hogere waarde dan de positieve LV Offset-waarde, of schakel Tracking Preference uit door 
deze op “OFF” te programmeren.  

• Voeg deze brief of de oorspronkelijke veiligheidskennisgeving bij het medische dossier van de 
patiënt ter herinnering aan deze kwestie gedurende de resterende levensduur van hun CRT-D. 

 
 
Aanvullende informatie 
Amerikaanse configuraties van betrokken apparaatmodellen worden niet beïnvloed door de risico's van 
vroegtijdige vervanging van het apparaat, omdat positieve LV Offset-waarden daar niet beschikbaar 
zijn. Boston Scientific is zich bewust van welke impact kennisgevingen op u en uw patiënten kunnen 
hebben, en wil u geruststellen dat de veiligheid van uw patiënt onze hoogste prioriteit is. Als u verdere 
vragen hebt over deze informatie of klinische gebeurtenissen wilt rapporteren, kunt u contact opnemen 
met uw vertegenwoordiger van Boston Scientific of met Technical Services. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Renold Russie   
Vice President, Quality Assurance 
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Controleer of uw Model 3120 
ZOOM™ Programmer deze 
software-upgrade heeft 
ontvangen 

 

Selecteer de toets About en 
controleer het softwaremodel 
en de versie 

 

Model 2868 v4.07  
 

Softwareverbetering 

Ondersteunde CRT-D’s die gecontroleerd 
worden met deze software lopen niet langer 
het risico op een permanente Safety Mode-
status als gevolg van een parameterinteractie 
tussen positieve LV Offset, A-Blank after V-
Pace-waarden en Tracking Preference. 
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Dringende veiligheidskennisgeving 

         Januari 2019 
 
 
 
Onderwerp: Software-updates voor Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillators (CRT-
D’s) en pacemakers (CRT-P’s) lossen de Left Ventricular (LV) Offset-interactie van november 
2018 op (zie eerdere communicaties uitgegeven in December 2017 en meer recentelijk 
November 2018 met referentie 92179817-FA).  
 
Samenvatting van de Veiligheidskennisgeving (FSN): 
• Nieuwe software die de CRT-P's in tabel 1 ondersteunt voor de ZOOM™ Model 3120 

Programmer lost het eerder gecommuniceerde risico van vroegtijdige vervanging als 
gevolg van een permanente Safety Mode-status door een parameterinteractie met positieve 
LV Offset-waarden op 

• Momenteel upgraden wij de programmers met deze nieuwe software 
• De software die de CRT-D’s in tabel 2 ondersteunt werd al eerder uitgebracht 

 
 

Tabel 1. Betrokken CRT-P’s1 met software-update Model 2869 v2.06. 
 

Naam product Modellen Naam product Modellen 

VISIONIST™ CRT-P U225, U226, U228 VALITUDE™ CRT-P U125, U128 
 
 
 

Tabel 2. Betrokken CRT-D’s1 met de eerder uitgebrachte software-update Model 2868 v4.07. 
 

Naam product Modellen Naam product Modellen 

RESONATE™ CRT-D 

G424, G425, G426, G428, 
G437, G447, G448, G524, 
G525, G526, G528, G537, 
G547, G548 

VIGILANT™ CRT-D  
G224, G225, 
G228, G237, 
G247, G248 

MOMENTUM™ CRT-D G124, G125, G126, G128, 
G138 DYNAGEN™ CRT-D  G150, G151, 

G156, G158 

AUTOGEN™ CRT-D   G172, G173, G175, G177, 
G179 CHARISMA™ CRT-D  

G324, G325, 
G328, G337, 
G347, G348 

INOGEN™ CRT-D  G140, G141, G146, G148 ORIGEN™ CRT-D  G050, G051, 
G056, G058 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1CRT-apparaten die gedistribueerd zijn in de Verenigde Staten hebben geen positieve LV Offset-waarden en zijn daarom niet 
betrokken.  
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Geachte dokter, 
 
 

In december 2017 begon Boston Scientific met het informeren van artsen over de zeldzame kans op voortijdige 
vervanging als gevolg van een permanente Safety Mode-status, veroorzaakt door een parameterinteractie bij 
positieve linksventriculaire (LV) offset-waarden in Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillators (CRT-
D’s) en pacemakers (CRT-P’s). Boston Scientific beloofde toen software-updates te leveren om dit op te 
lossen.  
  
Boston Scientific heeft onlangs officiële goedkeuring verkregen voor Model 2869 v2.06-software voor CRT-
P’s en de eerder uitgebrachte Model 2868 v4.07 voor CRT-D's. Uw plaatselijke vertegenwoordiger zal u 
binnenkort contacteren voor het upgraden van uw programmer(s). In deze brief wordt beschreven hoe de 
software dit probleem oplost. 
 
Beschrijving van de software 
Deze software legt een interactieve limiet op, die voorkomt dat er een positieve LV Offset-waarde wordt 
geprogrammeerd die groter is dan de Atrial Blank (A-Blank) after Ventricular Pace (V-Pace) wanneer 
Tracking Preference ingeschakeld is. Volgens ons vorige bericht van december 2017 bracht deze 
programmering het risico met zich mee dat betrokken CRT-D- of CRT-P-apparaten overgingen in een 
permanente Safety Mode-status, waardoor het apparaat voortijdig moest worden vervangen. Betrokken 
apparaten die nagekeken worden door een bijgewerkte programmer zijn niet meer vatbaar voor dit probleem.  
 
Verspreiding. Verspreid deze brief onder alle artsen en personeelsleden binnen uw organisatie die van deze 
kwestie op de hoogte dienen te zijn. 
 
Acties voor softwareverbetering 

• Controleer of alle Model 3120 ZOOM-programmers van uw ziekenhuis geüpgraded zijn met Model 
2869 v2.06- en de eerder uitgebrachte Model 2868 v4.07-software.  

− Bijlage A bevat instructies voor het controleren van de software-installatie.  
− De betrokken apparaten in tabel 1 en 2 die nagekeken worden door een geüpgrade programmer, 

lopen niet langer het risico op permanente Safety Mode-status als gevolg van een 
parameterinteractie tussen positieve LV Offset, A-Blank after V-Pace-waarden en Tracking 
Preference.  

• Na controle van een apparaat dat geprogrammeerd is op een gevoelige manier, geeft de programmer 
een fout met betrekking tot de interactieve limiet weer. Programmeer een of meer van de 
geïdentificeerde parameters opnieuw.  

• Voeg deze brief bij het medische dossier van patiënten ter herinnering aan deze kwestie gedurende de 
resterende bedrijfstijd van hun apparaat. 

 
Aanvullende informatie 
Amerikaanse configuraties van betrokken apparaatmodellen worden niet beïnvloed door de risico's van 
vroegtijdige vervanging van het apparaat, omdat positieve LV Offset-waarden daar niet beschikbaar zijn. 
Boston Scientific is zich bewust van de impact die kennisgevingen op u en uw patiënten kunnen hebben en 
wil u geruststellen dat de veiligheid van uw patiënt onze hoogste prioriteit is. Als u verdere vragen hebt over 
deze informatie of klinische gebeurtenissen wilt rapporteren, kunt u contact opnemen met uw 
vertegenwoordiger van Boston Scientific of met Technical Services. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Renold Russie   
Vice President, Quality Assurance
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Software-
upgrades 
controleren Model 3120 ZOOM™ Programmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecteer de 
toets About en 
controleer het 
softwaremodel 
en de versie 

 
Model 2869 v2.06 ondersteunt de CRT-P’s in tabel 1 

 
De eerder uitgebrachte model 2868 v4.07 ondersteunt de CRT-D’s in tabel 2 

Softwareverbete
ring 

Ondersteunde apparaten die gecontroleerd worden met deze software lopen niet langer het 
risico op een permanente Safety Mode-status als gevolg van een parameterinteractie 
tussen positieve LV Offset, A-Blank after V-Pace-waarden en Tracking Preference. 
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