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Geachte heer, mevrouw,  
 
 
Via deze kennisgeving willen we u bijkomende informatie bezorgen in verband met een veilig en 
doeltreffend gebruik van de THERMOCOOL SmartTouch-katheter, die ook in de geüpdatete labeling zal 
worden opgenomen. Het gaat hier niet om een productverwijdering en u hoeft geen THERMOCOOL 
SmartTouch-katheters terug te sturen. 
 
Details over de betroffen producten: 
Gebruiksindicaties: 
De THERMOCOOL® SmartTouch-katheter en toebehoren zijn bestemd voor cardiale elektrofysiologische 
mapping door middel van katheters (stimulatie en opname) en cardiale ablatie in combinatie met een 
radiofrequentiegenerator. 
 
Overzicht: 
Biosense Webster, een divisie van Johnson & Johnson Medical NV/SA stelde vast dat er 34 klachten 
ontvangen werden ( komt overeen met een frequentie van 0,03 %), in verband met een buiging/barst op 
verschillende plaatsen op de schacht van de THERMOCOOL SMARTTOUCH-katheter tijdens de periode januari 
2012 - juli 2014. Geen van de gerapporteerde klachten hielden verband met ongewenste voorvallen. Bij het 
onderzoek werden het manueel voorvormen van de distale schacht van de katheter en het gebruik van een 
schacht van 8 Fr als de twee voornaamste oorzaken van deze voorvallen geïdentificeerd.  
 
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen 
We willen hier ook graag nog wijzen op onderstaande punten uit het hoofdstuk 'Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen' van de Aanwijzingen voor gebruik van de THERMOCOOL SmartTouch-katheters: 

• Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: Gebruik geen overmatige kracht bij het opvoeren of 
terugtrekken van de katheter, wanneer weerstand wordt ondervonden.  

• Gebruiksaanwijzing: Controleer de compatibiliteit tussen de schacht en de katheter door de katheter 
vóór het inbrengen door de schacht op te voeren.  

 
Verder zullen we de ‘Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen’ in de ‘Aanwijzingen voor gebruik’ als volgt 
updaten: 

• Voorvorm de distale schacht van de katheter niet door externe kracht uit te oefenen om de 
beoogde vorm of buiging van de katheter te verkrijgen of te beïnvloeden. 

 
 



 
 
 
 
 

• Gebruik geen lange schacht of korte introducer < 8,5 Fr om schade aan de katheterschacht te 
vermijden. (Opmerking: Deze contra-indicatie omvat de Biosense Webster 8 Fr Preface-schacht 
die aanbevolen werd in de initiële ‘Aanwijzingen voor gebruik’.) 

• Gebruik geen overmatige kracht bij het opvoeren of terugtrekken van de katheter, wanneer 
weerstand wordt ondervonden bij het manipuleren van de katheter door de schacht. 

 
Op grond van eigen onderzoek, waaronder een medische evaluatie van het gezondheidsrisicoprofiel op 
basis van rapporten na de marktlancering, is Biosense Webster van mening dat het algemene risico-
batenprofiel van deze katheters binnen een aanvaardbaar bereik blijft, wanneer ze volgens de instructies 
worden gebruikt in de aangeduide populatie. 
 
Wat wij concreet van u willen vragen: 
• Lees zorgvuldig het veiligheidsbulletin. 
• Geef dit bericht door aan iedereen in uw instelling die op de hoogte gebracht moet worden, met inbegrip van 

de juiste klinische medewerkers die bij het gebruik van de THERMOCOOL SmartTouch-katheters 
betrokken zijn en laat hen het formulier hierna ondertekenen. 

• Bekijk het bijgevoegde bevestigingsformulier, vul het in, onderteken het en stuur het terug volgens de op het 
formulier vermelde instructies.  

• Bewaar een kopie van deze brief bij het product. 
• Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte blijft van dit veiligheidsbulletin. 
 
Oorzaak van de gerapporteerde klachten:  
Uit het actieve onderzoek van Biosense Webster dat een analyse van de klachten omvatte, alsook gesprekken 
met artsen die klachten rapporteerden, het gebruik van testbanken en preklinische tests van THERMOCOOL 
SmartTouch-katheters, bleek het volgende: 

• Alle katheters voldeden aan de ontwerpspecificaties. 
• Het merendeel van de gerapporteerde klachten in verband met de THERMOCOOL SmartTouch-

katheter kon toegeschreven worden aan twee oorzakelijke factoren: 
(1) het manueel voorvormen van de distale schacht van de THERMOCOOL SmartTouch-katheter 

voorafgaand aan het klinisch gebruik ervan; 
(2) het gebruik van 8 Fr korte introducers of 8 Fr lange introductieschachten tijdens de 

elektrofysiologische ingreep. Dit kan de katheter blootstellen aan een buitensporige belasting 
bij inbrenging en manipulatie.  

 
Biosense Webster verbindt zich ertoe om de twee geïdentificeerde causale factoren aan te pakken via dit 
wereldwijd veiligheidsbulletin, gericht aan alle artsen die gebruikmaken van de THERMOCOOL SmartTouch-
katheter, en het updaten van de ‘Aanwijzingen voor gebruik’ om er voormelde veiligheidsvoorzorgsmaatregelen 
in op te nemen. 
 
Beschikbare ondersteuning: 
Voor vragen over deze kwesties en neemt u best contact op met uw product specialist van Biosense Webster. 
 
Biosense Webster betreurt het ongemak dat deze kwestie kan veroorzaken en biedt u deze informatie aan 
als onderdeel van onze gezamenlijke inzet voor de veiligheid van uw patiënten. Gelieve deze informatie 
door te geven aan al uw medewerkers die de THERMOCOOL SmartTouch-katheter gebruiken bij 
procedures. 



 
De regelgevende en aangemelde instanties werden geïnformeerd en zijn op de hoogte  dat Biosense Webster 
deze informatie vrijwillig verstrekt.  
 
Hoogachtend, 
  
 
 
Hoogachtend, 
Johnson & Johnson Medical N.V.  
 
 
 
 
R. Boonstra      F.M.J. Reijntjens 
Business Unit Manager     Quality Manager Benelux 


