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Datum: 11 augustus 2015 
 
Aan alle betrokkenen: 
 
MicroPort Orthopedics heeft een vrijwillige correctieve actie in verband met de 
veiligheid in het veld ondernomen voor alle partijen PROFEMUR® Neck Var/Val 
Long CoCr, onderdeelnummer PHAC1254 
 
De bedoeling van deze brief is om u te informeren over alle bekende risico's die 
mogelijk verbonden zijn aan het gebruik van de producten waarop deze vrijwillige 
correctieve actie in verband met de veiligheid in het veld betrekking heeft, en om aan 
te geven welke maatregelen u eventueel moet nemen. 

 
DETAILS VAN BETREFFENDE IMPLANTATEN:  
 

Artikelnummer Beschrijving  2e regel beschrijving 

PHAC1254 PROFEMUR® NECK VAR/VAL 8DG  LONG COBALT CHROME 

 
BESCHRIJVING VAN HET PROBLEEM EN POTENTIEEL RISICO: 
 
MicroPort Orthopedics Inc. heeft een onverwacht aantal postoperatieve fracturen van 
de femurhalscomponent, PHAC1254, waargenomen. 
 
Een potentiële fractuur kan niet tijdens de operatie, door visuele inspectie of door 
enige andere diagnosetechniek ontdekt worden. Ingeval een fractuur optreedt, kan 
de patiënt plotselinge pijn, instabiliteit en moeite met lopen/uitvoeren van algemene 
taken ondervinden. Vanwege de plotselinge pijn en het verlies van mobiliteit zal de 
patiënt naar verwachting onmiddellijk inzien dat het implantaat niet goed werkt en 
medische hulp zoeken. Een femurhalsfractuur moet via een revisieoperatie 
gecorrigeerd worden. 
   
LET WEL: Er zijn GEEN andere fracturen gemeld bij enig ander formaat in de 
PROFEMUR® COCr Neck-serie. 
 
 
MAATREGELEN DIE DE GEBRUIKER MOET NEMEN: 
 
Uit onze gegevens blijkt dat u het bovengenoemde product inderdaad hebt 
ontvangen: 
  

- Controleer onmiddellijk uw voorraad en houd alle betrokken producten 
apart  

- U moet de bijgevoegde FSCA-verklaring INVULLEN EN 
TERUGZENDEN 

- Informeer MicroPort Orthopedics onmiddellijk over enig negatief 
voorval 

- Stuur alle betreffende producten terug naar MicroPort Orthopedics; 
vraag uw plaatselijke distributeur om meer gegevens 
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MicroPort Orthopedics beveelt geen preventieve revisieoperaties aan, maar raadt u 
wel aan om uw patiënten te blijven monitoren volgens het standaardprotocol voor 
follow-up.  
 
VERSPREIDING VAN DIT BERICHT:  
 
Dit bericht dient doorgegeven te worden aan al degenen binnen uw organisatie die 
het moeten weten. 
 
CONTACTPERSOON VOOR REFERENTIES: 

Neem voor vragen of verdere informatie contact op met:  
 

Victor Bernardo, bevoegd vertegenwoordiger  
MicroPort Orthopedics BV 
Telefoon: +31 (0) 205 450 176 
E-mail: VBERNARDO@ortho.microport.com 
 
De ondergetekende bevestigt dat dit bericht is verstuurd naar de aangewezen 
regelgevingsinstantie.  
 
MicroPort Orthopedics blijft zich toewijden aan de ontwikkeling, vervaardiging en 
verkoop van producten van de hoogste kwaliteit voor chirurgen en patiënten. Wij 
bieden onze excuses aan voor eventueel ongemak dat deze correctieve actie in 
verband met de veiligheid in het veld kan veroorzaken en stellen het zeer op prijs dat 
u aan ons verzoek wilt voldoen.  
  
Victor Bernardo 
Bevoegd vertegenwoordiger 
MicroPort Orthopedics BV 
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MicroPort Orthopedics Inc. 

Formulier voor ontvangstbevestiging 
correctieve actie in verband met de 

veiligheid in het veld 
 

FSCA-nummer: MP_FSCA150803 
 
 

Artikelnummer Beschrijving  2e regel beschrijving 

PHAC1254 PROFEMUR® NECK VAR/VAL 8DG  LONG COBALT CHROME 
 

ALLE PARTIJEN 
 

 

Naam (IN 
DRUKLETTERS) 

 

Naam van 
ziekenhuis/bedrijf 

 

Adres 
 

Land 
 

Telefoonnummer 
 

 
Ik heb het bericht van MicroPort Orthopedics ontvangen waarin staat dat ze een correctieve 
actie in verband met de veiligheid in het veld hebben ondernomen met betrekking tot de 
bovengenoemde producten. 
 
 
 
    

 Handtekening Datum 

 

Gelieve het ingevulde formulier terug te sturen naar: VBERNARDO@ortho.microport.com 


