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Kennisgeving veiligheid - Dringend productadvies voor medisch instrument 
Advantage™ en Advantage Fit™ systeem, transvaginale sling 

Lynx™ systeem, suprapubische sling 
Obtryx™ systeem, (met curve of halo), transobturator sling  

Obtryx™ II systeem met PrecisionBlue™ Design  
(met curve of halo), transobturator sling 

Solyx™ SIS systeem, enkelvoudige incisie-sling  
 
 
Geachte «Users_Name», 

 
U ontvangt dit bericht om u op de hoogte te brengen van aanpassingen die Boston Scientific heeft gedaan 
aan de gebruiksaanwijzing voor onze  producten ten behoeve van de behandeling van  stress-urine-
incontinentie die in dit bericht worden vermeld.  
 

Teneinde de informatie voor patiënten en artsen te verbeteren met betrekking tot het gebruik van onze 
hulpmiddelen en u van uitgebreide informatie te voorzien op basis van publicaties en post-
marktgegevens, hebben we aanpassingen aangebracht aan de gebruiksaanwijzing van de onderstaande 
producten. Deze aanpassingen omvatten veranderingen om de consistentie van alle productlijnen te 
garanderen en kunnen bestaan uit aanpassingen van de huidige verklaringen en/of verplaatsing van 
informatie naar een ander gedeelte binnen de gebruiksaanwijzing. Tevens zijn er twee waarschuwingen 
en twee voorzorgsmaatregelen toegevoegd.  
 

Het onderstaande is geen allesomvattende lijst van de wijzigingen. Het geeft alleen de nieuwe 
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen weer die zijn toegevoegd. Raadpleeg dit productadvies naast 
de gebruiksaanwijzing die bij het product is geleverd om te zorgen dat u over de meest recente informatie 
beschikt voor de volgende producten:  
 

Midurethrale slingsystemen  
• AdvantageTM en Advantage FitTM systeem, transvaginale sling 
• LynxTM systeem, suprapubische sling 
• ObtryxTM systeem, (met curve of halo), transobturator sling  
• ObtryxTM II systeem met PrecisionBlueTM Design (met curve of halo), transobturator sling  
• Solyx TM SIS systeem, enkelvoudige incisie-sling  
 
BSC heeft de gebruiksaanwijzing van deze producten aangepast  
 
Er worden GEEN producten teruggeroepen en u hoeft GEEN geen producten terug te sturen naar 
Boston Scientific.  
 
Dit heeft geen invloed op eerder geïmplanteerde hulpmiddelen. 
 

http://www.bostonscientific.com/
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STAPPEN 
De onderstaande verklaring is voor verdere verduidelijking aangepast. 
 
Maak een verticale middenlijnincisie van 1,0 cm tot 1,5 cm in de anterieure vaginawand ter hoogte van 
de mid-urethra. Maak een bilaterale dissectie van het binnendeel van de ramus inferior van het os pubis 
onder een hoek van 45˚ vanaf de middenlijn en breng een doorgang tot stand voor plaatsing van het 
plaatsingsinstrument.  
 
GEDEELTE ALGEMENE WAARSCHUWING  
Er zijn twee nieuwe verklaringen toegevoegd. Andere verklaringen zijn ter verduidelijking aangepast.  
 
NIEUW 
• Net wordt beschouwd als een permanent implantaat. Verwijderen van het net of verhelpen van aan 

het net gerelateerde complicaties kan meerdere operaties vereisen. 
 

• Het kan voorkomen dat een volledige verwijdering van het net onmogelijk is en aanvullende ingrepen 
verhelpen de complicaties mogelijk niet in alle gevallen. 

 
AANGEPAST 
Patiënten met een stoornis in de bloedstolling. Voorzichtigheid is geboden als deze ingreep wordt 
uitgevoerd bij patiënten met onbehandelde coagulopathieën of patiënten die worden behandeld met 
anticoagulantia of  
trombocytenaggregatieremmers. 
• Patiënten met een functiestoornis van de nieren en hoge urinewegobstructie hypertone blaas of 

vesico-ureterale reflux. 
 
VERWIJDERD  
De onderstaande verklaringen zijn verwijderd uit het gedeelte Algemene waarschuwing aangezien deze 
al zijn voorzien in het gedeelte Contra-indicaties van de gebruiksaanwijzing. 
• Vrouwen die van plan zijn zwanger te worden. 
• Vrouwen met overgewicht (gewichtsparameters ter beoordeling van de arts). 
• Patiënten met een stoornis in de bloedstolling. 
• Patiënten met een aangetast immuunsysteem of een andere aandoening die de genezing zou kunnen 

tegenwerken. 
 
GEDEELTE VOORZORGMAATREGELEN  
Er zijn twee nieuwe voorzorgsmaatregelen toegevoegd. Andere verklaringen zijn ter verduidelijking 
aangepast. Een verklaring is verplaatst van het gedeelte Waarschuwing - na ingreep naar het gedeelte 
Voorzorgsmaatregelen. Een verklaring is uit het gedeelte Voorzorgsmaatregelen weggehaald en 
verplaatst naar het gedeelte Complicaties.  
 
NIEUW  
• Het gebruik van polypropyleennet bij urogynaecologische procedures zoals die ter behandeling van 

stress-urine-incontinentie is in verband gebracht met gevallen van erosie, ongeacht de 
plaatsingsroute (transvaginaal, suprapubisch of transobturator). Er zijn meldingen gedaan van erosie 
in de blaas, vagina, urethra, ureter en darm. Voor de behandeling van erosie kan chirurgische 
verwijdering nodig zijn.  

   
• Zoals bij alle chirurgische procedures is van bepaalde risicofactoren bekend dat ze de uitkomst voor 

de patiënt in de bekkenbodem beïnvloeden, waaronder onder meer een verstoorde vasculariteit (bijv. 
diabetes, roken, oestrogeenstatus, blootstelling van de bekkenbodem aan straling, enz.), leeftijd, 
bekkenbodemspierpijn, gestoorde wondgenezing (bijv. diabetes, gebruik van steroïden, enz.) en 
actieve infectie op of in de buurt van de operatielocatie. Met de bovengenoemde pathofysiologische 
condities moet rekening worden gehouden bij het bepalen of de patiënt in aanmerking komt voor 
netimplantatie, via de transvaginale, suprapubische of transobturatorroute.route. 
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AANGEPAST en VERPLAATST VAN WAARSCHUWING - NA INGREEP NAAR 
VOORZORGSMAATREGELEN  
• Er bestaat een kans op retropubische bloedingen. Controleer dit goed voordat de patiënt uit het 

ziekenhuis wordt ontslagen. 
• De verwijdering van het woord “retropubisch” is alleen van toepassing op de gebruiksaanwijzingen 

van Obtryx, Obtryx II en Solyx systeem. 
 

AANGEPAST en VERPLAATST NAAR HET GEDEELTE COMPLICATIES vanuit het gedeelte 
Voorzorgsmaatregelen 
De onderstaande verklaring is uit het gedeelte Voorzorgsmaatregelen verwijderd. De verklaring is 
aangepast en verplaatst naar het gedeelte Complicaties.  
 

• De ingreep dient uiterst voorzichtig te worden uitgevoerd om tijdens de plaatsing kan perforatie of 
laceratie van any vaten, zenuwen, blaas, urethra of and darmen optreden. 

 

GEDEELTE COMPLICATIES  
De lijst met complicaties (AE) in de gebruiksaanwijzing van de Boston Scientific midurethrale sling is 
voor de consistentie vergeleken met de overige productlijnen. Dit gedeelte van de gebruiksaanwijzing is 
ter verduidelijking aangepast en van de juiste artsenterminologie voorzien. Hieronder is de aangepaste 
lijst met complicaties die in alle gebruiksaanwijzingen voor midurethrale slingsystemen is opgenomen.  

 

Van het plaatsen van een suburethrale sling zijn onder meer de volgende complicaties 
bekend: 
 
Zoals bij alle implantaten kan er plaatselijke irritatie optreden op de plaats van de wond en/of 
kan een reactie tegen het vreemde lichaam optreden.  
Weefsel kan als volgt reageren op het implantaat:  

• erosie/expositie/extrusie van het net via het vaginale of urethrale slijmvlies, de 
blaaswand of ander omringend weefsel, 

• littekenvorming/samentrekking van littekens 
• migratie van het hulpmiddel 
• fistelvorming en ontsteking  
 

Het optreden van deze voorvallen kan chirurgische interventie en eventueel verwijdering 
van het gehele net noodzakelijk maken. 
• Zoals alle lichaamsvreemde objecten kan het net een bestaande infectie verergeren. 
• Een te grote spanning kan tijdelijke of permanente lage urinewegobstructie en retentie 

veroorzaken. 
• Er is melding gemaakt van een allergische reactie. 
• De bekende risico’s van operatieve procedures ter behandeling van incontinentie 

omvatten: 
• aanhoudende pijn, pijn (in bekken, vagina, kruis/dij, dyspareunie),  
• infectie, 
• detrusorinstabiliteit  
• geheel mislukken van de procedure  
• mictiestoornis (incontinentie, lichte tot matige incontinentie vanwege onvolledige 

urethraondersteuning  
of vanwege een overactieve blaas)  

• blauwe plekken, bloeding (vaginaal, hematoomvorming)  
• abces 
• vaginale afscheiding  
• dehiscentie van de vaginale incisie  
• oedeem en erytheem op de plaats van de wond 
• tijdens de plaatsing kan perforatie of laceratie van vaten, zenuwen, blaas, urethra 

of darmen optreden.  
 
Het optreden van deze voorvallen kan chirurgische interventie noodzakelijk maken. In 
sommige gevallen kan de respons op deze voorvallen permanent voortduren na de 
interventie. 
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Betrokken productinformatie 
 
Volgens onze gegevens heeft uw instelling één of meer van deze betrokken producten ontvangen.  
De onderstaande tabel bevat een complete lijst met alle midurethrale slingsystemen voor stress-urine-
incontinentie bij vrouwen. Let erop dat dit productadvies alleen van toepassing is op de producten in de 
onderstaande tabel.  
 
 

Lijst van betrokken producten 
 

Productbeschrijving UPN 
AdvantageTM systeem M0068502000 

AdvantageTM systeem, 5-pack M006850200051 
Advantage FitTM systeem M0068502110 

Advantage FitTM systeem, 5-pack M0068502111 
  

LynxTM systeem M0068503000 
LynxTM systeem, 5-pack M0068503001 

  
ObtryxTM systeem, met curve M0068504000 

LynxTM systeem, met curve 5-pack M0068504001 
ObtryxTM systeem, met halo M0068505000 

ObtryxTM systeem, met halo 5-pack M0068505001 
  

ObtryxTM II systeem met PrecisionBlueTM Design, met curve M0068504110 
ObtryxTM II systeem met PrecisionBlueTM Design,  

met curve 5-pack M0068504111 

ObtryxTM II systeem met PrecisionBlueTM Design, met halo M0068505110 
ObtryxTM II systeem met PrecisionBlueTM Design, met halo 5-pack M0068505111 

  
Solyx™ SIS systeem M0068507000 

Solyx™ SIS systeem, 5-pack M0068507001 
 

 
Uw eigen verkoopvertegenwoordiger kan eventuele vragen beantwoorden die u heeft met betrekking tot 
dit productadvies. 
 
We vragen uw begrip voor het feit dat we maatregelen nemen om de klanttevredenheid te garanderen.  
We streven ernaar om voortdurend producten aan te bieden die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, 
zoals u van Boston Scientific gewend bent. 
 
Hoogachtend, 

 
Marie Pierre Barlangua 
Kwaliteitsafdeling  
Boston Scientific International S.A. 
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