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Geachte arts, 

Middels deze brief willen wij u attenderen op een aanpassing van de tekst in de handleiding, met 
betrekking tot de instelling cyclische modus, die bij sommige neurostimulatoren gebruikt worden 
voor sacrale stimulatie, maagstimulatie en ruggenmerg stimulatie. De huidige handleiding vermeldt 
dat het gebruik van de cyclische modus de levensduur van (de batterij van) het apparaat verlengt, in 
ieder programmeerbaar scenario. Echter, het gebruik van de cyclische modus kan bij sommige 
parameter instellingen de levensduur van de batterij verkorten. Bovendien kan, indien de cyclische 
modus is ingeschakeld, de geschatte resterende levensduur op de N’Vision Clinician Programmer 
(Model 8840) afwijken van de realiteit. De geleverde therapie of het getoonde batterij niveau 
(bijvoorbeeld LOW/EOL/EOS) worden niet beïnvloed door het gebruik van de cyclische modus. 

Probleemomschrijving: 

In de cyclische modus wordt de neurostimulator automatisch aan- en uitgeschakeld op basis van door 
de arts bepaalde intervallen. De cyclische modus wordt ingeschakeld en aangepast door de N’Vision 
Clinician Programmer. De huidige handleiding  en de N’Vision Clinician Programmer vermelden een 
geschatte levensduur van het apparaat die mogelijk niet volledig correct is onder invloed van het 
gebruik van de cyclische modus bij alle programmeerbare scenario’s.  

Incidenten: 

Medtronic heeft tot op heden geen klachten ontvangen waarvan vaststaat dat ze het gevolg zijn van 
dit probleem. Mogelijk zou het gevaar bestaan uit vroegtijdig leeg raken van de batterij, waardoor 
eerder dan verwacht de neurostimulator vervangen zou moeten worden.  

Aanpassing van de informatie: 

De vermelding dat het gebruik van de cyclische modus de verwachte levensduur van de batterij 
verlengt, ten opzichte van het gebruik in continue modus, is niet correct voor alle combinaties van 
programmeerbare parameters. Als de cyclische modus alleen ingesteld wordt om de levensduur van 
de batterij te verlengen, is onderstaande informatie voor u van belang. 

Voor patiënten waarbij de cyclische modus is ingeschakeld en de amplitude groter of gelijk is aan 1 
Volt, zullen de volgende intervallen de levensduur van de batterij verlengen, in vergelijking tot 
wanneer de cyclische modus niet is ingeschakeld (continue modus): 

InterStim (Model 3023), InterStim II (Model 3058), en Itrel 3 (Model 7425) 

• Cyclische intervallen groter of gelijk aan 2 seconden AAN en groter of gelijk aan 2 seconden UIT, 
zonder SoftStart/Stop ingeschakeld  

OF 



 
 

1 EOS – End of Service, EOL – End of Life 
2 of 2 

 

 

• Cyclische intervallen groter of gelijk aan 60 seconden AAN en groter of gelijk aan 60 seconden 
UIT, met SoftStart/Stop ingeschakeld en geprogrammeerd op 4 seconden of meer.  

 

OPMERKING:  Cyclische intervallen kleiner dan hierboven vermeld, met een amplitude kleiner of 
gelijk aan 1 Volt, kunnen resulteren in een verkorte levensduur van de batterij, in vergelijking tot 
wanneer de cyclische modus niet is ingeschakeld (continue modus). Wanneer de cyclische modus is 
ingeschakeld, is de verwachte levensduur van het apparaat, zoals op de label en de N’Vision Clinician 
Programmer vermeld, mogelijk niet accuraat. 

Bij nominale instellingen treedt geen negatieve invloed op de verwachte levensduur van de batterij 
op, in vergelijking met instellingen in de continue modus. Wanneer de cyclische modus is 
ingeschakeld, is de verwachte levensduur van het apparaat mogelijk niet accuraat. 

Enterra (Model 3116) 

Aanvullende informatie: 

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS)  is op de 
hoogte gebracht van dit probleem. 

Wij danken u voor uw medewerking in dezen en wij verontschuldigen ons voor het veroorzaakte 
ongemak.   

Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw sales representative of met Medtronic 
Belgium  op telefoonnr.: 02-4560900 

 

Hoogachtend, 
 
Medtronic Belgium 
 
  
 
Peter J. Plessers, Country Director Belgium 
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