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Medtronic Referentie: FA701 
 
Geachte apotheker, 
 
Medtronic start een vrijwillige terugroepactie voor 6 lotnummers van de Interstim® Test Stimulatie Lead Kit, 
model 3065USC, die mogelijk tot op heden nog niet gebruikt zijn. Het model 3065USC Kit wordt gebruikt in 
combinatie met het model 3625 Test Stimulator tijdens de testfase van de Interstim® therapie. Deze actie 
wordt uitgevoerd omdat het mogelijk is dat de steriele verpakking gedurende transport beschadigd is geraakt. 
De primaire Perifere Zenuw Evaluatie (PNE) draad- en kabelcomponenten hebben, een dubbele aanvullende 
steriele verpakking  en zijn dus niet getroffen door dit probleem. In het geval dat de steriele verpakking 
beschadigd is kan echter de steriliteit van aanvullende kit componenten die tijdens de PNE lead implantatie 
procedure gebruikt worden  wel aangetast zijn.. Deze terugroepactie is bedoeld om het infectiegevaar, als 
gevolg van een mogelijke beschadiging van de verpakking, zo klein mogelijk te maken. Tot en met 12 februari 
2016 heeft Medtronic nog geen klachten ontvangen die betrekking hebben op deze melding.  
 
Van u wordt alleen actie verwacht voor de lotnummers van model 3065USC zoals hieronder vermeld: 
 
Lot nummers 
N478119 N478170 N478559 
N478167 N478441 N478643 
 
Actie voor Risicomanagers: 
In bijlage treft u een lijst met betrokken Model 3065USC product lot nummers aan. 
� Leg alle betrokken, ongebruikte producten apart. 
� Uw Medtronic vertegenwoordiger zal uw instelling bezoeken om u te helpen met het proces van 

retourneren en het opnieuw bestellen van momenteel beschikbare proef screening producten, waar 
nodig.  

� Indien een mogelijk betrokken product is verstuurd naar een andere vestiging van uw instelling, gelieve 
deze informatie naar deze vestiging door te sturen. 

� Let op: artsen / zorgverleners hoeven geen actie te ondernemen. Dit product wordt gebruikt voor 
tijdelijke proefstimulatie van patiënten en wordt niet blijvend geïmplanteerd.  
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Aanvullende informatie: 
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS)  is op de hoogte 
gebracht van dit probleem. 
 
Wij streven ernaar u te allen tijde optimaal te informeren over de veiligheid en prestaties van onze producten, 
waarbij gebruikers- en patiëntveiligheid voorop staat. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en zullen u alle 
nodige ondersteuning bieden. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit probleem mogelijk 
veroorzaakt.  
 
Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw contactpersoon of met Medtronic Belgium op 
telefoonnummer: 02-4560900. 
 
Hoogachtend, 
 
Medtronic Belgium 
 
  
 
Olivia Natens 
Country Director Belgium 
 
LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 


