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Geachte dokter, 

 

Samenvatting 

Deze brief is een update van onze mededeling aan artsen in augustus 2013 waarin een subgroep van COGNIS
TM

 CRT-D's 

en TELIGEN
TM

 ICD's besproken werd waarvan een verhoogd percentage batterijen vroegtijdig leegliep door een slecht 

werkende laagspanningscondensator. Met een extra jaar aan klinische ervaring en analyse, hebben we nu een tweede 

subgroep aan apparatuur vastgesteld die mogelijkerwijs dezelfde afgenomen prestatie van de laagspanningscondensator 

vertoont, vergelijkbaar met de subgroep van augustus 2013.  

 

Hoewel diagnose-instrumenten van Safety Architecture dit gedrag succesvol hebben opgespoord, heeft Boston Scientific 

onlangs bijgewerkte software geïntroduceerd die de doeltreffendheid van Safety Architecture verder zal verbeteren.  

Daarom bevelen we aan dat patiënten met een apparaat in deze doelgroep zo snel mogelijk ingepland worden voor een 

ziekenhuisbezoek, zeker binnen drie maanden, om hun apparaat te upgraden met deze nieuwe software. Nadat een apparaat 

geüpgraded is, gaat u verder met de normale apparaatcontrole zoals aangegeven op de etikettering en onderzoekt u 

onmiddellijk alle alarmsignalen en pieptonen van het apparaat. Het wordt aanbevolen dat de betrokken patiënten 

gebruikmaken van het LATITUDE
TM

-patiëntmanagementsysteem (monitoring op afstand); een systeem dat tussen twee 

doktersbezoeken Safety Architecture-alarmsignalen kan overbrengen en een afgenomen prestatie van de 

laagspanningscondensator sneller kan detecteren.  

 

Beschrijving en klinische implicaties 

De prestatie van een laagspanningscondensator kan na twee jaar of meer na de implantatie aangetast zijn in bepaalde 

apparaten, wat het batterijverbruik verhoogt en eventueel kan leiden tot een of meer Safety Architecture-alarmsignalen en 

pieptonen hoorbaar voor de patiënt. De alarmsignalen en pieptonen werden ontworpen om artsen en patiënten in te lichten 

voordat de behandeling erdoor getroffen wordt. Het meest gangbare alarmsignaal is een geel programmerscherm met de 

volgende foutmelding: “Voltage is too low for projected remaining capacity. Contact Technical Services with Code 1003”. 

(De spanning is te laag voor de geraamde resterende capaciteit. Neem contact op met de technische dienst en vermeld code 

1003.) LATITUDE geeft een overeenstemmend geel alarmsignaal af (standaard ingesteld op 'On' (aan)). In andere gevallen 

kan de afgenomen prestatie van de laagspanningscondensator leiden tot een vroegtijdige 'Explantaat'-batterijstatusindicator 

(ERI) en een vervangingsperiode die minder dan 3 maanden kan bedragen.  Er zijn geen patiënten overleden als gevolg van 

dit afgenomen prestatievermogen van de laagspanningscondensator. De betreffende apparaten worden al ruim drie jaar niet 

meer gebruikt voor implantatie. 

 

Apparaten die een alarmsignaal voor lage spanning afgeven, moeten vervangen worden.  Indien ze niet vervangen worden, 

kan het verhoogde stroomverbruik de batterij doen leeglopen wat de toediening van de behandeling en de telemetrie kan 

beïnvloeden.  Indien er een Safety Architecture-alarmsignaal wordt waargenomen, kan de technische dienst van Boston 

Scientific de apparaatinformatie gedownload van een recente opvraging in het ziekenhuis of LATITUDE-opvraging 

analyseren, wat zal verduidelijken hoeveel tijd er ongeveer nog is om het apparaat te vervangen. 

 

Prestatie van COGNIS/TELIGEN 
In totaal zijn er ongeveer 267.000 COGNIS- en TELIGEN-defibrillators verdeeld en geïmplanteerd sinds mei 2008. Het 

algemene cumulatieve overlevingspercentage, waaronder het normaal leeglopen van de batterij, bedraagt ongeveer 95% na 

72 maanden (zie Bijlage A).  

 

Doelgroep  

Ongeveer 22.800 apparaten die in de mededeling van augustus 2013 werden vastgesteld, zijn nog in gebruik. We hebben 

27.300 extra actieve apparaten vastgesteld die een afgenomen prestatie van de laagspanningscondensator kunnen vertonen, 

vergelijkbaar met de subgroep van augustus 2013. Het geraamde cumulatieve percentage van slecht werkende 

laagspanningscondensatoren binnen de totale doelgroep bedraagt ongeveer 2,9% na 60 maanden.  Door de Safety 

Architecture-alarmsignalen en de tijdige reactie van de arts, is de kans op levensbedreigende schade door verlies van 

behandeling geraamd op minder dan 1 op 125.000 (0,0008%) na 60 maanden.  

 

Een lijst met de getroffen apparatuur (model en serienummer) die geïmplanteerd is of opgevolgd wordt door uw 

ziekenhuis/centrum is toegevoegd aan deze brief. Er is bovendien een online zoekinstrument beschikbaar op 

www.bostonscientif.com/ppr om te bepalen of er een specifieke combinatie van model/serienummer onder de getroffen 

subgroep valt. 
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Aanbevelingen patiëntbewaking 

Bijgewerkte software 

Boston Scientific heeft onlangs bijgewerkte programmersoftware voorgesteld (model 2868, versie 3.04) die de 

doeltreffendheid van de Safety Architecture-instrumenten tijdens de levensduur van de apparaten verbetert. Het wordt 

aanbevolen dat patiënten met een apparaat in de doelgroep zo snel mogelijk ingepland worden voor een follow-up in het 

ziekenhuis, maar zeker binnen de 3 maanden, met gebruik van een programmer met de nieuwe software. Onderzoek in 

het ziekenhuis met een bijgewerkte programmer zal automatisch de software-upgrades van Safety Architecture van de 

programmer op individuele patiëntapparaten downloaden, wat de detectie van een slecht werkende 

laagspanningscondensator verbetert voordat de behandeling erdoor getroffen wordt. Zie Bijlage B voor meer informatie 

over hoe de huidige versie van de programmersoftware kan bepaald worden.  

 

LATITUDE
TM

-patiëntmanagementsysteem 

Het wordt door Boston Scientific aanbevolen dat patiënten van de doelgroep gebruikmaken van het LATITUDE-

patiëntmanagementsysteem (monitoring op afstand), wat bijkomstige/extra apparaatcontroles biedt tussen twee 

doktersbezoeken in.  Het gebruik van LATITUDE kan de detectie van Safety Architecture-alarmsignalen versnellen en 

kan een melding geven als/wanneer de geplande controles niet hebben plaatsgevonden.  Ga na of het gele signaal 

"Voltage was too low for projected remaining capacity" op "On" geconfigureerd staat. 

 

Extra aanbevelingen 

• Nadat een apparaat geüpgraded is met de nieuwe software, beveelt Boston Scientific aan om de normale 

apparaatcontrole aan te houden, zoals beschreven op de etikettering van het apparaat. 

• Het vervangen van het apparaat is niet aanbevolen voor doelgroep-apparaten die normaal gedrag vertonen. 

• Onderzoek alarmsignalen, pieptonen van het apparaat en onvoorziene vervangingsindicatorberichten onmiddellijk.  

• Neem na een Safety Archictecture-alarmsignaal contact op met de technische dienst van Boston Scientific, zoals 

aangegeven op de programmerschermen. De technische dienst kan een evaluatie van apparaatinformatie gedownload 

van een recente opvraging in het ziekenhuis of een LATITUDE-opvraging op afstand vergemakkelijken, wat kan 

helpen om duidelijk te maken hoeveel tijd er nog is tot de volgende vervanging. De ramingen voor "Approximate 

time to Explant" (Geraamde tijd tot explantatie) en "Time Remaining" (Resterende tijd) die weergegeven worden op 

de programmer zijn niet accuraat na een alarmsignaal voor lage spanning. 

 

Boston Scientific heeft deze aanbevelingen met een onafhankelijk panel van artsen en veiligheidsauditeurs nagezien en zij 

ondersteunen de bovenstaande aanbevelingen.  

Extra informatie 
Boston Scientific monitort de prestatie van geïmplanteerde apparaten zorgvuldig. Meld alle nadelige klinische gevolgen aan 

Boston Scientific en de betreffende regelgevende instanties en bezorg de geëxplanteerde producten terug aan de fabrikant. 

Wij blijven gedetailleerde, bijgewerkte productprestatie-informatie bijsluiten bij ons Productprestatierapport dat ieder 

kwartaal gepubliceerd wordt op www.bostonscientific.com/ppr.  

 

Boston Scientific is zich bewust van de impact van deze mededeling voor zowel u als uw patiënten en wil u eraan 

herinneren dat de veiligheid van de patiënt onze eerste zorg blijft. Indien u bijkomstige vragen hebt met betrekking tot deze 

mededeling of klinische gevolgen wilt melden, neem dan contact op met uw Boston Scientific-vertegenwoordiger of de 

technische dienst. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

                    Renold Russie                  Kenneth Stein, MD, FACC, FHRS 

    Vice President, Quality Assurance          Senior Vice President en Chief Medical Officer, CRM 

 

 

 

 

 

 

 

Zie bijlagen: Bijlage A, Bijlage B, Bijlage C 



  

                

 

 

Bijlage A 

Alle oorzaken* Cumulatief overlevingspercentage voor apparaten binnen en buiten de getroffen 

subgroep van laagspanningscondensatoren (gegevens Verenigde Staten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Inclusief normaal leeglopen van batterij en bevestigde storingen. 

COGNIS CRT-D   Models N106/N107/N108/N118/N119/N120/P106/P107/P108N120/P106/P107/P108

U.S. Registered Implants: 75,000
U.S. Normal Battery Depletions: 450 U.S. Confirmed Malfunctions: 450

U.S. Approval Date: May 2008
U.S. Unconfirmed Reports of Premature 

      Without Compromised Therapy: 328

U.S. Estimated Active Implants: 50,000
      Battery Depletions: 29       With Compromised Therapy: 116
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TELIGEN DR ICD  Models E110/E111/F110/F111

U.S. Registered Implants: 66,000 U.S. Normal Battery Depletions: 100 U.S. Confirmed Malfunctions: 468

U.S. Approval Date: May 2008 U.S. Unconfirmed Reports of Premature       Without Compromised Therapy: 392

U.S. Estimated Active Implants: 48,000       Battery Depletions: 30       With Compromised Therapy: 76
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TELIGEN VR ICD  Models E102/E103/F102/F103

U.S. Registered Implants: 38,000 U.S. Normal Battery Depletions: 52 U.S. Confirmed Malfunctions: 328

U.S. Approval Date: May 2008 U.S. Unconfirmed Reports of Premature       Without Compromised Therapy: 270

U.S. Estimated Active Implants: 28,000       Battery Depletions: 11       With Compromised Therapy: 58
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Bijlage B 

Hoe kan ik de huidige softwareversie bepalen voor ZOOM
TM

 LATITUDE
TM

-programmers en 

geïmplanteerde COGNIS
TM

 CRT-D's en TELIGEN
TM

 ICD's? 

 

Hoe kan ik weten of een Programmer Model 3120 bijgewerkt is met de nieuwe softwareversie? 

• Ga op zoek naar Model 2868, versie 3.04 onder Systeeminformatie op het scherm 'Over'. 

 

 

Hoe kan ik weten of het apparaat van een patiënt is uitgelezen met de nieuwe softwareversie? 

• Voor pdf-rapporten die afgedrukt worden op een externe printer, bevindt de softwareversie van de programmer 

zich onder aan elke pagina.   

• Voor rapporten die afgedrukt worden op de printer van de programmer, bevindt de softwareversie van de 

programmer zich onder aan de laatste pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische dienst Verenigde Staten 
1.800.CARDIAC (227.3422) 

tech.services@bsci.com 

Internationale technische dienst 
+32 2 416 7222 

intltechservice@bsci.com 

Technische dienst Azië en het Stille 

Oceaangebied 
+61 2 8063 8299 

aptechservice@bsci.com 


