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Urgent veiligheidsbericht  
 
Productnaam:   seleXys TH+- en seleXys TPS-shells 
 
FSCA-ID-nr.:    FSCA 15/02 
 
Soort maatregel: Veiligheidsbericht vanwege hoger revisiepercentage dan 

verwacht 
 
 
 
Bettlach, 24 september 2015 
 
 
Uitgegeven door:   Mathys Ltd Bettlach 
 
Geadresseerde:  Orthopedisch chirurgen (gebruikers van seleXys TH+ en TPS) 
CC: N.v.t. 
 
 
 
Betrokken producten: 
 

 
 

seleXys TH+-shell  

Artikelnummer  Artikelbeschrijving  Partijnummers  
55.42.0142 seleXys TH+-shell 42/AA alle 
55.42.0144 seleXys TH+ shell 44/BB alle 
55.42.0146 seleXys TH+-shell 46/CC alle 
55.42.0148 seleXys TH+-shell 48/DD alle 
55.42.0150 seleXys TH+-shell 50/EE alle 
55.42.0152 seleXys TH+-shell 52/FF alle 
55.42.0154 seleXys TH+-shell 54/GG alle 
55.42.0156 seleXys TH+-shell 56/HH alle 
55.42.0158 seleXys TH+-shell 58/II alle 
55.42.0160 seleXys TH+-shell 60/JJ alle 
55.42.0162 seleXys TH+-shell 62/KK alle 
55.42.0164 seleXys TH+-shell 64/KK alle 

 

 
 

seleXys TPS-shell  

Artikelnummer  Artikelbeschrijving  Partijnummers  
55.40.0042 seleXys TPS-shell 42/AA alle 
55.40.0044 seleXys TPS-shell 44/BB alle 
55.40.0046 seleXys TPS-shell 46/CC alle 
55.40.0048 seleXys TPS-shell 48/DD alle 
55.40.0050 seleXys TPS-shell 50/EE alle 
55.40.0052 seleXys TPS-shell 52/FF alle 
55.40.0054 seleXys TPS-shell 54/GG alle 
55.40.0056 seleXys TPS-shell 56/HH alle 
55.40.0058 seleXys TPS-shell 58/II alle 
55.40.0060 seleXys TPS-shell 60/JJ alle 
55.40.0062 seleXys TPS-shell 62/KK alle 
55.40.0064 seleXys TPS-shell 64/KK alle 
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Geachte dames en heren,  
 
Mathys Ltd Bettlach licht u hierbij in over een vrijwillige corrigerende veiligheidsmaatregel (FSCA, Field 
Safety Corrective Action) in relatie tot de acetabulumshells seleXys TH+ en seleXys TPS. U bent 
aangemerkt als voormalig gebruiker van het systeem en valt derhalve onder deze 
veiligheidsgerelateerde maatregel. 
 
 
Beschrijving van het probleem 
 
Uit een recente analyse van gegevens, afkomstig uit de 'Australian Orthopaedic Association 
National Joint Replacement Registry' (AOANJRR), is gebleken dat de revisiepercentages voor de 
acetabulumshells seleXys TH+ en seleXys TPS hoger liggen dan de revisiepercentages van 
andere acetabulumcups/-shells die in Australië worden gebruikt. In de AOANJRR wordt vastgesteld 
dat revisies van de seleXys TH+- en TPS-shells voornamelijk door loskomen/lysis worden 
veroorzaakt. 
 
Het is belangrijk om op te merken dat dit veiligheidsbericht geen betrekking heeft op de seleXys PC 
acetabulumshells. Deze blijven, vergeleken met andere systemen voor een volledige 
heupvervanging, een bevredigend, gelijk revisiepercentage houden. 
 
 
Informatie over de patiëntveiligheid 
 
Dit veiligheidsbericht verandert de huidige aanpak van de nazorg aan patiënten aangaande de 
seleXys TH+- en seleXys TPS-systemen niet. Mathys Ltd Bettlach adviseert artsen hun reguliere 
nazorgprotocol te handhaven bij patiënten die heupartroplastiek hebben ondergaan. 
 
Patiënten met klachten, waaronder beperkte mobiliteit, pijn, zwelling etc., dienen mogelijk hun 
behandelend arts te raadplegen. De noodzaak van een aanvullende vervolg- of revisieoperatie 
moet op individuele basis worden vastgesteld na een gedetailleerde beoordeling van de klinische 
omstandigheden van de patiënten. 
 
 
Maatregelen te nemen door de gebruiker: 
 

• Lees dit veiligheidsbericht zorgvuldig door en zorg dat alle betrokken afdelingen en functies 
op de hoogte zijn van de inhoud. 
 

• Vul het bijgesloten bevestigingsformulier in (pagina 4) en stuur dit terug naar het genoemde 
adres of lever het in bij uw Mathys-vertegenwoordiger. (Mathys zal u dan verder geen 
herinneringen sturen betreffende deze FSCA.) 

 
• Het huidige veiligheidsbericht moet in acht worden genomen tot de maatregel binnen uw 

organisatie is doorgevoerd. Wij verzoeken u een exemplaar van dit veiligheidsbericht te 
bewaren. 

 
• Bij vragen over dit veiligheidsbericht kunt u op het volgende adres contact met ons 

opnemen: vigilance@mathysmedical.com 
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Informatie over materiovigilantie: 
 
De bevoegde nationale autoriteiten zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld. 
 
Wij verzoeken u eventuele bijwerkingen van de seleXys TH+- of seleXys TPS-systemen of andere 
Mathys-producten aan Mathys Ltd Bettlach te melden. U kunt Mathys via 
vigilance@mathysmedical.com of via uw lokale Mathys-vestiging inlichten over bijwerkingen. 
 
We betreuren het ongemak voor u ten zeerste. Neem gerust contact met ons op als u nog vragen 
hebt. 
 
 
Mathys Ltd Bettlach 
 
 
 
 
Bibiana Gamper Claudia Allemann 
Hoofd regelgeving en vigilantie Manager vigilantie en postmarketingtoezicht 
Regelgeving en kwaliteitsmanagement  Regelgeving en vigilantie 
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Bevestigingsformulier FSCA 15/02 
 
 

Urgent veiligheidsbericht  
 
Productnaam:   seleXys TH+- en seleXys TPS-shells 
 
FSCA-ID-nr.:   FSCA 15/02 
 
Soort maatregel: Veiligheidsbericht 
 

 
 

Ontvangstbevestiging 
 
 
 

S.v.p. invullen: 
 
 

 
Klantnr.        

Ziekenhuis        

Postcode, plaats       

Contactpersoon       
(naam/functie) 
 
 
 
 
Door het invullen en retourneren van dit formulier bevestig ik dat ik dit veiligheidsbericht 
heb ontvangen en gelezen: 
 
 
 
 
Plaats/datum:          Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retourneer dit formulier s.v.p. per e-mail of fax n aar het volgende adres: 
e-mail:       
fax:        


