
C
O
O
K
®

 

 
 
 
 Cook Medical Europe 
  O’Halloran Road, 

 National Technological Park, 

 Limerick, Ierland. 

 Telefoon: +353 61 334440 

 Fax: +353 61 334441 

Urgente kennisgeving inzake de veiligheid in het veld  

 

 Formulier: F14-00A (R8, CR15-0774) © COPYRIGHT DOCUMENT 

COOK®

 

 

Handelsnaam betrokken product:  

Sets voor centraal veneuze katheter met enkel lumen 

Kathetersets voor het monitoren van de dijslagaderdruk 

Kathetersets voor het monitoren van de spaakbeenslagaderdruk 

 

Fabrikant: Cook Incorporated 

Referentienummer Cook: 2016FA0001 

Soort maatregel:  Corrigerende maatregel in verband met de veiligheid in het veld (Field Safety 

Corrective Action - FSCA)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum: 12 januari 2016 

Opgelet: Risicobeheer/Terugroepingsadministratie 

Details over de betreffende medische hulpmiddelen: 

Productnaam:  

Merknaam Catalogusnummer Batchnummer 

Set voor centraal veneuze 

katheter met enkel lumen 

C-PMS-301J-PED NS6042799 

C-PUM-301J 5945120 

Katheterset voor het monitoren 

van de dijslagaderdruk 

C-NPMS-501J-15 6078670 

C-PMS-300-FA NS5892108, NS6075555 

C-PMS-300J-FA NS6028553, NS6090274, NS6100601 

C-PMS-301-FA 5860387 

Katheterset voor het monitoren 

van de spaakbeenslagaderdruk 

C-PMS-300-RA 5800313, 5911486, 6148790 

C-PMS-301-RA 5994817, 6081723 

Beschrijving van het probleem: 

Cook Medical stelt een corrigerende maatregel in voor specifieke batchnummers van de sets voor centraal 

veneuze katheters en kathetersets voor het monitoren van de slagaderdruk.  Deze katheters zijn bedoeld 

voor gebruik bij het monitoren van veneuze of slagaderlijke druk, het afnemen van bloedmonsters en het 

toedienen van medicijnen en vloeistoffen.  Cook Medical heeft intern een probleem met het 

productieproces geconstateerd dat mogelijk kan resulteren in het afbreken of loskomen van de tip van de 

katheter. 

Mogelijke nadelige gevolgen die kunnen optreden als het gevolg van het afbreken van de tip van de 

katheter en/of het loslaten hiervan zijn: het niet langer functioneren van het instrument, de noodzaak van 

medische interventie voor het verwijderen van een losgekomen gedeelte en complicaties als gevolg van 

afsluiting van de bloedtoevoer naar organen veroorzaakt door een losgekomen tip.  Er zijn geen gevallen 

bekend van ziekte of letsel door dit probleem.  Als het product al is gebruikt en er zich geen problemen 

hebben voorgedaan met de tip van de katheter, zijn er geen extra risico's voor de patiënt. 

 

Uit onze gegevens is gebleken dat uw instelling instrumenten heeft ontvangen die onder deze 

corrigerende maatregel vallen. 
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Advies aan de gebruiker over te nemen maatregelen: 

1. Bekijk de meegestuurde lijst met betrokken producten en batchnummers die naar uw account zijn 

verstuurd en plaats eventuele betrokken producten die u nog in voorraad hebt in quarantaine. 

 

2. Indien u alle betrokken producten die u in voorraad hebt per ommegaande verzamelt en 

retourneert naar Cook Medical zullen deze producten zo snel mogelijk worden gecrediteerd.  U 

kunt bij de afdeling klantenservice een afspraak maken om de producten te laten ophalen. 

 

Stuur de verwijderde producten naar:  

Cook Medical EUDC 

Robert-Koch-Straße, 2 

52499 Baesweiler 

DUITSLAND 

Waar van toepassing zullen de teruggestuurde producten worden gecrediteerd. 

 

3. Vul het bijgevoegde klantenantwoordformulier in en stuur dit via e-mail naar 

European.FieldAction@CookMedical.com of per fax naar Cook Medical, ter attentie van 

European Customer Quality Assurance (faxnummer +353 61 334441). 

 

4. Meld alle nadelige gevolgen aan Cook Medical Customer Relations door contact op te nemen met 

onze klantenservice (Customer Services Department). 

 

Verzending van deze veiligheidsmededeling (Field Safety Notice - FSN):  

 

Deze kennisgeving moet worden doorgegeven aan iedereen binnen uw organisatie die hiervan op de 

hoogte moet zijn en aan elke organisatie waaraan de desbetreffende hulpmiddelen zijn doorgezonden.  

 

Geef deze kennisgeving door aan andere organisaties waarop deze actie van invloed is.  

 

Om de effectiviteit van de corrigerende maatregel te waarborgen, verzoeken wij u deze kennisgeving en 

de te nemen maatregelen gedurende een aangewezen periode te blijven opvolgen.  

 

Contactpersoon voor referentie:  

 

Marianne Høy 

Manager, Ondersteuning, Regelgeving 

William Cook Europe, Bjæverskov, Denemarken 

 

Of  

Annemarie Beglin  

Manager kwaliteitscontrole 

COOK Medical Europe, O’Halloran Road, National Technology Park, Limerick, IRELAND  

 

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet en neem contact met ons op voor meer informatie (e-mail 

European.FieldAction@CookMedical.com, telefoonnummer +353 61 334440).  

 

We bevestigen dat deze kennisgeving is gemeld aan de desbetreffende regelgevende instantie.  

 

Handtekening 

 

Annemarie Beglin 

Manager kwaliteitscontrole 
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