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Contact gegevens in te vullen door de klant indien anders dan
hierboven beschreven met korte beschrijving van de vraag.

Ontvangstbevestiging terugsturen naar fabrikant/leverancier/distributeur









Ik heb mijn voorraad
gecontroleerd en mijn inventaris
in quarantaine geplaatst.
Ik heb vastgesteld welke klanten
dit toestel hebben ontvangen of
mogelijk hebben ontvangen, en
ik heb een lijst met klanten
bijgevoegd.
Ik heb een lijst bijgevoegd van
klanten die de ontvangst van dit
bericht inzake de FSN hebben
bevestigd.
Mijn klanten en ik hebben geen
van allen een of meer van de
toestellen in onze voorraad.

Het is belangrijk dat uw organisatie de maatregelen neemt die in het bericht FSN worden genoemd, en bevestigd
dat u het bericht FSN hebt ontvangen.
We hebben de reactie van uw organisatie nodig als bewijsstuk bij het controleren van de voortgang van de
corrigerende maatregelen.

Op een deelverzameling Platinium ICD en CRT-D toestellen is een
hardware configuratie geïdentificeerd die over langere tijd defect
zou kunnen raken. Dit kan leiden tot overconsumptie, direct
gevolgd door verlies van pacing en sensing in alle caviteiten. Het
verlies van sensing mogelijkheden verhindert het toestel om een
aritmie te identificeren waarbij defibrillatie shock therapie vereist
zou zijn.

MicroPort CRM adviseert artsen niet om profylactisch de Platinium
toestellen te vervangen. Echter, bij onderstaande gevallen kan het in
overweging genomen worden:

i.Bij pacing afhankelijke patiënten en patiënten met
frequente snelle ventriculaire aritmieën kan het relatieve
risico van het falen van het toestel afgezet worden tegen
het risico van het vervangen van het toestel. Dit is per
patiënt te bepalen op individuele basis.
ii.In het geval van een chirurgische procedure aangaande
het defibrillatie systeem van de patiënt, die reeds gepland
staat voor een andere reden dan deze Platinium FSN (b.v.
lead revisie) adviseert MicroPort CRM aan artsen om het
Platinium toestel tijdens dezelfde procedure profylactisch
te vervangen wanneer deze binnen de FSN valt.

Gelieve het bijgevoegde “ Antwoordformulier voor de klant ” in te
vullen en het zo snel mogelijk te retourneren, om te laten weten dat
u deze FSN heeft gelezen en begrepen. Als u het “ Antwoordformulier
voor de klant” terugstuurd, voorkomt u tevens dat u nog herhaalde
notificaties van de FSN ontvangt.
Wilt u ervoor zorgen dat alle medewerkers in uw organisatie die
betrokken zijn bij het omgaan met patiënten met geïmplanteerde
Platinium ICD’s of CRT-D’s op de hoogte zijn van de informatie uit deze
brief.
MicroPort CRM heeft deze informatie doorgegeven aan de
bevoegde instantie in uw land.
Wij betreuren het ongemak dat deze FSN kan veroorzaken voor u
en uw patiënten. Indien u verdere informatie nodig heeft, neemt u
AUB contact op met uw MicroPort CRM vertegenwoordiger of met
MicroPort op nr: 020- 3113216. Hartelijk dank voor uw medewerking.
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