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Geachte zorgaanbieder: 

 

Cook Medical stuurt u deze belangrijke waarschuwing ten aanzien van de veiligheid om u ervan op de 

hoogte te stellen dat onze etikettering (gebruiksaanwijzingen) voor het verwijderbare filter voor de vena 

cava inferior (IVC) bijgewerkte klinische informatie bevat.   Deze berichtgeving is niet het gevolg van een 

toename van klachten of nadelige gevolgen met betrekking tot verwijderbare IVC-filters van Cook. 

 Betreffende producten:  Günther Tulip® Vena Cava-filterset 

    Cook Celect® Vena Cava-filterset 

    Cook Celect® Platinum Vena Cava-filterset 

Wij willen er met name op wijzen dat deze productgebruiksaanwijzingen de actuele klinische 

studieresultaten bevatten die verband houden met het tijdsbestek waarin het IVC-filter wordt verwijderd.  

Deze kennisgeving heeft als doel u te informeren dat wij deze klinisch relevante, veiligheidsgerelateerde 

bijgewerkte informatie nu als samenvatting aanbieden. De volgende 'voorzorgsmaatregel' is 

dienovereenkomstig opgenomen in de gebruiksaanwijzingen voor de producten: 

'Gegevens uit klinische studies suggereren dat de optimale periode voor het verwijderen van het filter 

tussen 0 en 12 weken (voor Tulip-filters) en tussen 0 en 52 weken (voor Celect-filters) is. Tijdens die 

periode is de waarschijnlijkheid van een geslaagde filterverwijdering groter dan 90%. Filterverwijdering 

is een patiëntspecifieke, klinisch complexe beslissing; een filter mag uitsluitend worden verwijderd 

wanneer dit haalbaar en klinisch geïndiceerd is. Voor alle filtersoorten voor de vena cava inferior wordt 

verwijdering na verloop van tijd moeilijker. Dit komt doordat de filterpoten of -haak (in een gekanteld 

filter) door weefselingroei worden ingekapseld. Zie het gedeelte 'Klinische studies' van deze brochure 

voor nadere details over filterverwijdering en de verwijzing naar de klinische studie waarin de 

verwijderbaarheid van dit filter wordt beschreven.'' 

Deze extra voorzorgsmaatregel bevat geen nieuwe gegevens uit klinische studies en beschrijft geen nieuwe 

risico's voor patiënt, eindgebruiker of ander persoon.  U hoeft niets te doen omdat er geen productherstel 

nodig is.  Omdat er een bestaande inventaris wordt gebruikt, zullen nieuwe hulpmiddelen deze bijgewerkte 

gebruiksaanwijzing bevatten.  

Wij willen u vragen andere betrokkenen binnen uw organisatie te informeren over deze kennisgeving. Wij 

wijzen erop dat Cook Medical tevens de relevante bevoegde autoriteiten op de hoogte heeft gesteld van 

deze Field Safety Notice (waarschuwing ten aanzien van de veiligheid bij gebruik) en de bijgewerkte 

productinformatie. 

Wij bieden onze excuses aan voor enig veroorzaakt ongemak. Wij vinden het echter belangrijk om er zeker 

van te zijn dat u zich bewust bent van deze aanbevelingen voor optimale zorg voor patiënten in uw praktijk. 

Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Cook Medical als u meer informatie of 

ondersteuning nodig hebt met betrekking tot deze informatie. 

Hoogachtend, 



Anna Bjerg Jessen, MSc  

Director of Quality Assurance & Regulatory Affairs  

William Cook Europe 

Bjaeverskov, Denemarken 


