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Edwards Lifesciences LLC: Edwards Commander Delivery systeem 
modellen 9610TF23, 9610TF26 en 9610TF29  

 
XX mei 2016 

TER ATTENTIE VAN: Risicobeheer en gebruikers van het Edwards Commander Delivery 
systeem  

Gegevens van het betrokken device: 
Edwards Commander Delivery systeem, modellen 9610TF23, 9610TF26 en 9610TF29 
 
Geachte klant, 
 
Edwards heeft meldingen ontvangen over lekken die zich voordoen bij de Y-connector 
van het lumen aan de ballon van het Commander Delivery systeem. Ons onderzoek van 
deze meldingen heeft het volgende uitgewezen:  

1) Deze lekken worden veroorzaakt door een scheur in de schacht naast de Y-
connector, onder het overgangsgedeelte van de schacht (strain relief tube). Dit 
kan een impact hebben op de mogelijkheid om de ballon volledig op te blazen 
en de volledige expansie van de klep; en 

2) In zeldzame gevallen kan het niet volledig ontplooien van de klep op de 
vereiste locatie leiden tot de noodzaak om een post-dilatatie van de klep uit te 
voeren, ontplooiing van de klep op een niet-doellocatie, embolisatie van de 
klep of complicaties met de noodzaak tot chirurgische verwijdering van de niet 
volledig ontplooide klep,  

3) Deze storing kan worden veroorzaakt door handelingen dewelke na fabricage 
kan plaatsvinden en derhalve niet wordt opgemerkt in onze 100%-lektest bij 
fabricage.  

Helaas werd geen risicobeperkende maatregel geïdentificeerd die deze kwestie vóór 
gebruik op betrouwbare wijze kan detecteren of voorkomen. Edwards is zich er echter van 
bewust dat er gevallen zijn waarin de storing van het delivery systeem (lekkage bij de Y-
connector) is opgemerkt vóór gebruik tijdens de voorbereiding van het systeem. Daarom 
verzoeken wij u extra zorgvuldig te werk te gaan tijdens het ontluchten van het systeem. 
Op dat moment kan een bestaand lek eventueel worden opgemerkt. Indien er werkelijk 
een lek is, verzoeken wij u dit Commander Delivery systeem niet te gebruiken en een 
nieuw exemplaar voor te bereiden.  
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We hebben wijzigingen ontwikkeld in het fabricageproces van de schacht van het delivery 
systeem bij onze leverancier. Dit zou deze kwestie beperken. We zijn reeds begonnen de 
wijzigingen door te voeren bij de fabricage van de eindproducten bij Edwards.  

Het waargenomen aantal klachten voor deze kwestie bedraagt ongeveer 0,1%. Dit is op 
basis van onze wereldwijde ervaring met het device en de informatie die tot op heden 
beschikbaar is. De incidentie van ernstige voorvallen is ongeveer 0,01%. We hebben een 
uitgebreide risico-batenanalyse uitgevoerd (en verstrekt aan de lokale autoriteiten) waarin 
het risico gerelateerd aan deze kwestie, dewelke zich voordoet met de Commander 
Delivery systemen, vergeleken werd met het eventueel  terugroepen van het SAPIEN 3-
systeem. Deze analyse heeft aangetoond dat het risico voor patiënten door het niet langer 
distribueren van het device hoger is dan het risico dat deze kwestie vormt. 
Met dit als uitgangspunt, en om een continue beschikbaarheid van het product te 
garanderen om de behandeling van TAVI patiënten te ondersteunen, zullen we de 
inventaris op locatie zo snel mogelijk aanvullen. Op basis van onze fabricagecapaciteit 
voor de Commander Delivery systemen verwachten we vanaf 31 augustus 2016 
voldoende van de verbeterde Commander Delivery systemen gefabriceerd te hebben om 
te kunnen beginnen met het omwisselen van de producten. We verwachten dat deze 
omwisseling tegen 30 september 2016 zal zijn afgerond. 

Uw vertegenwoordiger van Edwards zal dan contact met u opnemen en Edwards zal alle 
oudere uitvoeringen van de Edwards Commander Delivery systemen die in uw voorraad 
aanwezig zijn, vervangen door deze nieuwe, verbeterde, uitvoering. 

Bij dit veiligheidsbulletin is een bevestigingsformulier ingesloten. Wij verzoeken u het 
bevestigingsformulier te lezen, te dateren, vervolgens te ondertekenen en het daarna te 
retourneren naar uw Edwards vertegenwoordiger of om het, zoals aangegeven op het 
bijgevoegde formulier, te faxen naar 0800/39072 of te e-mailen naar 
benelux_customer_service@edwards.com. Op dit moment is geen andere actie 
noodzakelijk. 
 
Indien u vragen of problemen hebt met betrekking tot deze dringende 
productnotificatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw 
vertegenwoordiger van Edwards.  

Hoogachtend,  

 
Liese Albrecht  
Regulatory Affairs Officer Benelux  
Edwards Lifesciences 
 
 
Dit dringend veiligheidsbulletin is door Edwards Lifesciences doorgegeven aan alle 
relevante regelgevende instanties.  
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Bevestigingsformulier 

 
DRINGEND VEILIGHEIDSBULLETIN 

REF: FCA - 76 

ACTIE NOODZAKELIJK 
Edwards Commander Delivery systeem, modellen 9610TF23, 9610TF26 en 

9610TF29 
 
 
Ik bevestig dat ik de informatie die is verstrekt in het dringend veiligheidsbulletin, 
van xx-05-2016 betreffende de Commander Delivery systemen, modellen 
9610TF23, 9610TF26 en 9610TF29 heb gelezen en begrepen. 
 
 
 
Ziekenhuis/plaats (blokletters): 
  
 
Naam (blokletters): 
  
 
Functietitel en afdeling: 
  
 
Contactgegevens 
Tel.nr./Fax nr./E-mail: 
  
 
Handtekening:   Datum: 
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