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Dringende Field Safety Notice 
 
Artikel naam:   optimys stelen standaard en lateraal 
 
FSCA-ID nummer:   FSCA 15/01 
 
Type:  Vervanging van producten waarop een verkeerde vervaldatum op 

vermeld staat 
 
 
 
Bettlach, 30 april 2015 
 
 
Initiator:   Mathys Ltd. Bettlach 
 
Geadresseerde: Operatie-afdeling 
CC: Aankoopdienst 
 
 
 
Details betreffende het betrokken product: 
 
Product naam Artikel nummer Lot nummer 
52.34.0191 optimys stem, standard, TAV 1, uncem. zie Bijlage 
52.34.0192 optimys stem, standard, TAV 2, uncem. zie Bijlage 
52.34.0193 optimys stem, standard, TAV 3, uncem. zie Bijlage 
52.34.0194 optimys stem, standard, TAV 4, uncem. zie Bijlage 
52.34.0195 optimys stem, standard, TAV 5, uncem. zie Bijlage 
52.34.0196 optimys stem, standard, TAV 6, uncem. zie Bijlage 
52.34.0197 optimys stem, standard, TAV 7, uncem. zie Bijlage 
52.34.0198 optimys stem, standard, TAV 8, uncem. zie Bijlage 
52.34.0199 optimys stem, standard, TAV 9, uncem. zie Bijlage 
52.34.0200 optimys stem, standard, TAV 10, uncem. zie Bijlage 
52.34.0211 optimys stem, standard, TAV 11, uncem. zie Bijlage 
52.34.0212 optimys stem, standard, TAV 12, uncem. zie Bijlage 
 
Product naam Artikel nummer Lot nummer 
52.34.0201 optimys stem, lateral, TAV 1, uncem. zie Bijlage 
52.34.0202 optimys stem, lateral, TAV 2, uncem. zie Bijlage 
52.34.0203 optimys stem, lateral, TAV 3, uncem. zie Bijlage 
52.34.0204 optimys stem, lateral, TAV 4, uncem. zie Bijlage 
52.34.0205 optimys stem, lateral, TAV 5, uncem. zie Bijlage 
52.34.0206 optimys stem, lateral, TAV 6, uncem. zie Bijlage 
52.34.0207 optimys stem, lateral, TAV 7, uncem. zie Bijlage 
52.34.0208 optimys stem, lateral, TAV 8, uncem. zie Bijlage 
52.34.0209 optimys stem, lateral, TAV 9, uncem. zie Bijlage 
52.34.0210 optimys stem, lateral, TAV 10, uncem. zie Bijlage 
52.34.0221 optimys stem, lateral, TAV 11, uncem. zie Bijlage 
52.34.0222 optimys stem, lateral, TAV 12, uncem. zie Bijlage 
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Dames en Heren, 
 
Mathys Ltd Bettlach informeert u hierbij over een vrijwillige Field Safety Correctieve Actie (FSCA) 
betreffende de artikelnummers en lotnummers van optimys stelen zoals vermeld in de Bijlage. Onze 
gegevens tonen aan dat uw ziekenhuis één of meerdere van de betreffende lotnummers ontvangen 
heeft en als dusdanig dient u over deze FSCA geïnformeerd te worden. 
 
Beschrijving van het probleem 
 
Mathys Ltd Bettlach heeft een inconsistentie vastgesteld in de houdbaarheid (shelf life) van implantaten 
gecoat met titanium/calcium fosfaat (Ti/CaP). Preventief wordt de houdbaarheid van Ti/CaP-gecoate 
implantaten verlaagd van vroeger respectievelijk 8 of 10 jaar, naar een nieuwe houdbaarheidsperiode 
van 5 jaar. De volledige stock van betroffen implantaten werd daarom van een nieuw overeenkomstig 
etiket voorzien. 
 
Mogelijke gevaren 
 
Het gebruik van een Ti/CaP-gecoat implantaat waarvan de houdbaarheidsperiode van 5 jaar 
overschreden is, zou kunnen leiden tot een verminderde botingroei te wijten aan chemisch/fysische 
wijzigingen van de Ti/CaP coating. Er bestaat een verhoogd risico van aseptische loslating tijdens de 
eerste 6 tot 12 weken na de implantatie. 
 
De chemisch/fysische veranderingen in de TiCaP coating hebben geen invloed op de aseptische 
loslating van het implantaat 12 of meer weken na  de implantatie. 
 
De eerste lotnummers, die oorspronkelijk een houdbaarheid van 8 tot 10 jaar vermeldden op het etiket, 
zullen de nieuwe gecorrigeerde houdbaarheid van 5 jaar overschrijden in juni 2015. 
 
Onmiddellijke acties voor de klant: 
 

• Lees aandachtig deze Field Safety Notice en informeer alle betrokken diensten en functies in uw 
ziekenhuis over deze FSN. 

 
• Isoleer onmiddellijk alle artikel/lotnummers die in de bijlage vermeld zijn. 

 
• Een lokale vertegenwoordiger van Mathys zal u bijstaan in deze procedure en de eventuele 

vervanging organiseren. 
 

• Indien betrokken implantaten werden doorgestuurd naar derden, gelieve deze derden te 
informeren betreffende deze FSCA. 

 
• Gelieve het bijgevoegde antwoordformulier ingevuld terug te bezorgen of geef dit af aan de 

Mathys vertegenwoordiger. (Dit zal er voor zorgen dat Mathys u niet opnieuw contacteert). 
 

• Deze Field Safety Notice moet opgevolgd worden tot ze volledig is geïmplementeerd binnen uw 
instelling. 

 
• Gelieve een copie van deze Field Safety Notice bij te houden. 

 
• In geval u vragen hebt over de vervanging van de betrokken implantaten, gelieve uw 

kontactpersoon of het lokale Mathys kantoor te kontakteren 
 

• Indien u verdere vragen hebt over deze FSN, kunt u ons kontakteren via: 
vigilance@mathysmedical.com  
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Matero-vigilantie informatie: 
 
De nationale autoriteiten (FAGG) zijn op de hoogte gebracht van deze actie. 
 
Gelieve Mathys Ltd Bettlach te informeren over elk incident in verband met de betrokken producten of 
enig ander Mathys product. U kan incidenten/opmerkingen rapporteren naar Mathys via 
vigilance@mathysmedical.com of via uw lokaal Mathys kantoor. 
 
Wij verontschuldigen ons voor de overlast veroorzaakt door deze Field Safety Actie. Aarzel niet om ons 
te kontakteren indien u nog verder inlichtingen wenst. 
 
Mathys Ltd. Bettlach 
 
 
 
 
Bibiana Gamper      Claudia Allemann 
Leiterin Regulatory & Vigilance    Vigilance & Post Market Surveillance Manager 
Regulatory & Qualitätsmanagement    Regulatory & Vigilance 
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Antwoordformulier FSCA 15/01 
 
 

Dringende Field Safety Notice 
 
Artikel naam:   optimys stelen standaard en lateraal 
 
FSCA-ID nummer:   FSCA 15/01 
 
Type:  Vervanging van producten waarop een verkeerde vervaldatum op 

vermeld staat 
 

 
Ontvangstbevestiging 

 
Gelieve in te vullen: 

 
 
Klantnummer        

Ziekenhuis        

Plaats en Postcode       

Contact        
(naam/functie) 
 
Door het invullen en terug sturen van dit dokument bevestig ik dat ik de informatie in deze Field 
Safety Nota ontvangen en gelezen heb. 
 

 Onze stock bevat geen betrokken implantaten. 
 

 Onze stock bevat de volgende betrokken implantaten: 
 
artikelnummer lotnummer aantal 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Plaats/datum:           Handtekening: 
 
Graag dit formulier terug sturen per e-mail of fax naar het volgende adres: 
e-mail: Paulette.derluyn@mathysmedical.com  
Fax: +32 16 40 78 54 


