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Opvolging van “Field Safety Notice” van juli 2012 
        Mogelijke extreme warmteontwikkeling op de implantatielocatie tijdens het opladen 

                Eon™ Wall Charger Model 3701 en Eon™ Portable Charger Model 3711 
 

 

 

 

29 april 2015 

 

Geachte dokter, 

 

U ontvangt deze brief ter opvolging van onze belangrijke informatie brief van juli 2012 

aangaande mogelijke extreme warmteontwikkeling op de implantatielocatie tijdens het opladen 

van de Eon™ implanteerbare neurostimulatoren. 

In de brief van juli 2012 werd u door St. Jude Medical geïnformeerd over onze plannen om het 

ontwerp van de lader te verbeteren en zo de mogelijk verhoogde warmteontwikkeling tijdens het 

laden beter te laten verlopen. 

 

Wij willen u vandaag informeren dat wij op dit moment een nieuwe lader beschikbaar hebben.  

 

Deze brief is bedoeld om: 

 

 u een korte samenvatting te geven van dit onderwerp en onze inzet, 

 u te informeren over de genomen corrigerende maatregelen, 

 aanbevelingen te verschaffen over de opvolging van patiënten. 

 

Indien u verder nog vragen heeft of informatie wenst over dit onderwerp, gelieve uw 

vertegenwoordiger van St. Jude Medical te contacteren. 

 

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat u of uw patiënten als gevolg hiervan hebben 

ondervonden. 

 

Hoogachtend, 

 

Jeff Fecho 

Vice President, Global Quality  



 

 

 

Opvolging van “Field Safety Notice” van juli 2012 
Mogelijke warmteontwikkeling op de IPG implantatielocatie tijdens het opladen. 

 

Betrokken producten Eon™ Wall Charger System model 3701 

Eon™ Portable Charger System model 3711 

Accessoires (oplaadantenne, AC wisselstroomadapter en 

voedingskabel) 

Omschrijving van het 

probleem 

Sommige patiënten ondervonden een onaangename temperatuursverhoging 
op de IPG implantatielocatie, tijdens het laden.  

Voor een klein aantal patiënten kregen we melding van brandwonden op de 
implantatielocatie.    

Corrigerende 

maatregelen  

• Onze huidige “Eon™ Wall Charger Model 3701” en “Eon™ Portable 

Charger System Model 3711” worden niet meer gebruikt en vervangen door 

Eon™  Charging System Model 3726.  

 

• De accessoires van de bovenvermelde laadsystemen model 3701 en 3711 

zijn niet compatibel met het nieuwe laadsysteem 3726.  

 

• Alle patiënten laders zullen worden vervangen door het nieuwe 

laadsysteem model 3726. 

Implantatie diepte De aanbevolen implantatiediepte van de Eon™ IPG blijft ongewijzigd, ttz. 

2.5 cm. 

Voordelen van de 

nieuwe lader 

Het nieuwe Eon™ Charging System Model 3726 reduceert eventuele 

ongewenste temperatuurstijgingen, die zouden kunnen voorkomen in de 

buurt van de neurostimulator tijdens het opladen. Door de geleverde energie 

tijdens het laden automatisch aan -en uit te zetten, wordt stijging in 

temperatuur ter hoogte van de neuro-stimulator en laderwand gereduceerd. 

Aanwezige stock in het 

ziekenhuis in 

quarantaine plaatsen 

• Gelieve de huidige laadsystemen Eon™ Wall Charger System model 3701 

en Eon™ Portable Charger System model 3711en bijhorende accessoires 

(oplaadantenne, AC wisselstroomadapter en voedingskabel) niet meer te 

gebruiken. 

• Gelieve bovenvermelde laadsystemen onmiddellijk in quarantaine te 

plaatsen. 

• Uw St. Jude Medical vertegenwoordiger zal alle bovenvermelde 

laadsystemen 3701 en 3711 komen ophalen en gratis omruilen. 

Omruiling van de lader 

bij de Patiënten. 

• Wij raden u aan om de lader bij patiënten die klachten hebben over 

extreme warmteontwikkeling tijdens het laden, onmiddellijk te vervangen. 

• Voor alle andere patiënten raden wij u aan de lader te vervangen bij de 

volgende controle. 

• Bij het vervangen/omruilen dient u te bevestigen dat het nieuwe Eon™ 



 

 

Charging System Model 3726 correct functioneert/laadt. 

• In de tussenperiode, totdat alle patiëntenladers zijn omgeruild, is het 

aanbevolen dat de patiënt verder gebruik maakt van de Eon™ Wall Charger 

System model 3701 en Eon™ Portable Charger System model 3711 (d.i. 

oudere oplader). Hierbij dient de patiënt rekening te houden met volgende 

aanbevelingen welke in juli 2012 reeds werden meegedeeld: 

• Indien patiënten last hebben van een onaangenaam hoge 

temperatuur op de implantatieplaats tijdens het opladen: 

o Stop het opladen totdat dit ongemak voorbij is en ga dan 
verder met het opladen. 

o Positioneer de oplaadantenne anders op de implantatielocatie 
van de IPG. 

o Overweeg om het opladen vaker uit te voeren, maar met een 
kortere duur. 

o Als de patiënt de temperatuur als onaangenaam blijft ervaren, 
neem dan contact op met uw SJM-vertegenwoordiger om de 
situatie te laten beoordelen. 

• Zorg ervoor dat de oplader niet strak ingeklemd zit tussen het 
lichaam en een oppervlak dat warmte tegenhoudt, zoals een bed of 
stoel. 

• Het gebruik van plaatselijke verdoving, medicinale balsem en/of 
pijnstillende pleisters op de implantatielocatie voorafgaand aan of 
gedurende het opladen wordt afgeraden, omdat dit het vermogen 
van de patiënt vermindert om warmte op of rond de 
implantatielocatie waar te nemen. 

• Laad het implantaat niet op als de patiënt slaapt. 

•Gebruik geen alcohol direct voorafgaand aan of tijdens het 
opladen. 

Bijkomende informatie 

en ondersteuning 

Uw st. Jude Medical vertegenwoordiger staat volledig ter uwe beschikking 

om u te helpen bij het implementeren van deze actie.  

 

 


