
 

 
 
 

CORRECTIEVE VEILIGHEIDSMAATREGEL VOOR DE GEBRUIKERS   
 
 
 
DATUM:  29 maart 2016  
    
ONDERWERP: Biolox Delta keramische kop 32 mm standaard nektype 1 klem  

REF 650-1162 
 
LOT 2015051327,  2015051328, 2015051329, 2015051214  
 
 
ONDERWERP: Biolox Delta keramische kop 36mm standaard nektype 12/14 klem   

REF 650-0837   

 
LOT 2015051321  
 
 
 
TER ATTENTIE VAN DE LEIDINGGEVENDEN VAN ORTHOPEDISCHE DEPARTEMENTEN/OPERATIONELE 
DEPARTEMENTEN/STERIELE DIENSTDEPARTEMENTEN/AANKOOP/LEVERINGEN/RISICOMANAGEMENT  
 
Deze mededeling is bedoeld om u op de hoogte te stellen van een DRINGENDE VEILIGHEIDSMAATREGELie is 
geïnitieerd door Biomet UK Ltd welke de BIOLOX DELTA KERAMISCHE KOP bevat, waarnaar hierboven 
verwezen.  Uit onze gegevens blijkt dat de implantaten mogelijk zijn gedistribueerd naar uw ziekenhuis.   We 
vragen u dat u onmiddellijk de implantaten met bovenstaande referentie-/lotnummercombinaties lokaliseert 
en het gebruik ervan stopzet.  
 
De keramische koppen zijn ontworpen voor gebruik met Biomet femorale stelen bij totale 
heupvervangingsingrepen bestaande uit een keramisch heupkopcomponent scharnierend tegen ofwel een 
keramisch inzetstuk gemonteerd in een cementloze acetabulaire schelp of tegen ultrahoog moleculair 
polyetheen (UHMWPE) koppen.   
 
Biomet UK Ltd heeft deze maatregel genomen naar aanleiding van een onderzoek dat heeft uitgewezen dat een 
verpakking van een product aangeduid als Biolox Delta Keramische kop 36 mm standaard nektype 12/14 klem 
(referentie 650-0837/lotnr. 2015051321) een Biolox Delta Keramische kop 32 mm standaard nektype 1 klem 
referentie 650-1162 met serienummer 5064122 gegraveerd, bevatte.  
 
Uit een controle van interne gegevens blijkt dat de Biolox Delta Keramische kop 32 mm standaard nektype 1 
klem met serienummer 5064122 wordt gebruikt voor de productie van verschillende lotnummers met 
referentie 650-1162 Biolox Delta Keramische koppen 32 mm standaard nektype 1 klem.  De 
lotnummers2015051327, 2015051328, 2015051329, 2015051214 werden op hetzelfde moment geproduceerd 
als de Biolox Delta Keramische kop 36 mm standaar nektype 12/14 klem (referentie 650-0837/lotnr. 
2015051321).   
 
Omdat op basis van de momenteel beschikbare gegevens niet kan worden bepaald welke van de 4 hierboven 
vermelde loten van de Biolox Delta Keramische kop 32 mm standaard nektype 1 klem, referentie 650-1162 een 
Biolox Delta Keramische kop 36 mm standaard nektype 12/14 klem (referentie 650-0837/lotnr. 2015051321) 
bevat, heeft Biomet UK Ltd besloten om alle hierboven vermelde loten terug te roepen uit voorzorg.  
 



 
 
 
Als gevolg van het feit dat de keramische koppen verschillende groottes/hoekklemmen, evenals verschillende 
kopdiameters hebben, is het zeer waarschijnlijk dat dit zou worden ontdekt door de chirurg en het personeel 
bij het openen van de doos en het controleren van de Biolox Delta Keramische kop.  Het is onwaarschijnlijk dat 
dit niet wordt geïdentificeerd bij het openen van de doos, aangezien de klem niet compatibel zou zijn met de 
steel en de kop zou niet correct in de voering passen, wat zeer duidelijk zou zijn voor de chirurg.  Het is daarom 
meest waarschijnlijk dat er een vertraging van de ingreep optreedt terwijl de chirurg een andere keramische 
kop zoekt.  
 
 
GELIEVE KENNIS TE NEMEN VAN DE RESTERENDE INFORMATIE VOOR EEN VERKLARING VAN DEZE MEDEDELING:  
 
Wat u moet doen 
 

 
1. Om ons te helpen met deze actie, gelieve ervoor te zorgen dat het operatiepersoneel hiervan onmiddellijk 

op de hoogte wordt gebracht en dat alle getroffen producten in uw instelling zo snel mogelijk worden 
verwijderd voor gebruik. 
 

2. Vervolledig en stuur het bijgevoegd "Antwoordformulier" terug naar Biomet UK Ltd of naar u lokale 
distributeur van Zimmer Biomet. Dit bevestigt het feit dat u de bijgevoegde CORRECTIEVE 
VEILIGHEIDSMAATREGEL VOOR DE GEBRUIKERS hebt ontvangen en begrepen, relevant personeel hebt 
geïnformeerd en fysiek de volledige voorraad en ziekenhuislocaties hebt gecontroleerd. 
 

3. Als u enig(e) item(s) van de getroffen producten identificeert, dient u aan te geven welke hoeveelheid u 
wil terugsturen. De getroffen producten moeten dan zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar Biomet 
UK Ltd of naar uw lokale distributeur van Zimmer Biomet. Zorg ervoor dat u zo snel mogelijk het 
bijgevoegde antwoordformulier invult en terugstuurt naar Biomet UK Ltd of naar uw lokale distributeur 
van Biomet. 
 

Wij bieden onze oprechte excuses aan voor enig ongemak veroorzaakt door deze actie. 
 
Indien u vragen hebt, gelieve dan contact op te nemen met het departement inzake klachten van Zimmer 
Biomet. 
  
Telefoon:- +32 2 456 12 56 
Fax       :- +32 2 456 12 06      
E-mail   :- Stefan.pauwels@zimmerbiomet.com  

 
 
Hoogachtend, 
 
 
 

 
 

Natalie Wide 
QA/RC Director UK 
Biomet UK Ltd 
 
 
 

 

 



 

 

 

ANTWOORDFORMULIER 
 

We zouden het waarderen als u dit formulier binnen 3 werkdagen terugstuurd naar een van de volgende 

geadresseerden:  
   

 Adres: Quality Afdeling 

 Fax: +32 2 456 12 06   

 E-mail: stefan.pauwels@zimmerbiomet.com 

 
  

 

Regelgevingnummer:  
HHE 2016-001 

 

 

Beschrijving:  
Biolox Delta Keramische kop 

 

Catalogusnummer:  
 650-1162 

 650-0837  

 

Lotcode:  
 2015051327,  2015051328, 2015051329, 2015051214 

 2015051321 
 

GELIEVE HET PASSENDE ANTWOORD AAN TE DUIDEN  
 

o  WE HEBBEN DE VOLLEDIGE VOORRAAD EN ZIEKENHUISLOCATIES FYSIEK 

GECONTROLEERD EN WE ZIJN NIET IN HET BEZIT VAN HET GETROFFEN PRODUCT. 
 

o  WE ZIJN IN HET BEZIT VAN SOMMIGE ITEMS WAARNAAR VERWEZEN IN DE BIJGESLOTEN 

BRIEF.  WE STUREN DE VOLGENDE ITEMS TERUG: 
 

PRODUCTCODE LOTCODE HOEVEELHEID 

   

   

 

Indien het product niet kan worden teruggestuurd, geef hieronder dan aan of het product geïmplanteerd, vernietigd, 

niet gelokaliseerd, etc. werd.  

 

 

 
 

 
 

Gelieve dit formulier te ondertekenen en terug te sturen als teken van een goede ontvangst van de 

productmededeling.  
 

Naam van het ziekenhuis/de 

organisatie:  

  

Adres:  

Naam contactpersoon:  

 

  

Titel contactpersoon:  

 

 

Handtekening 

contactpersoon:  

 

Telefoonnr. contactpersoon:   Datum:  
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