
         

 
 

 

Urgent—veiligheidskennisgeving voor medisch apparaat (FSN)  

Vrijwillige corrigerende actie in verband met de veiligheid in het veld betreffende Kabel 

voor minibatterijpakket van SONNET  

 
 

27 oktober 2016 

 

ADRES 

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer,  

 

MED-EL stelt u vrijwillig op de hoogte van een potentieel gevaar dat zou kunnen optreden wanneer u de Kabel voor 

minibatterijpakket van SONNET gebruikt (zie afbeelding 1). MED-EL heeft vastgesteld dat de betreffende apparaten 

misschien niet aan de vereisten voldoen en derhalve niet mogen worden gebruikt. Met deze brief wordt u verzocht 

onmiddellijk te handelen en de Kabel voor minibatterijpakket van SONNET te identificeren en terug te sturen aan de 

fabrikant of weg te gooien. 

 

Tijdens een eindkeuring op het hoofdkantoor van MED-EL werd opgemerkt dat de vergrendeling van het 

compartiment (zie afbeelding 2) niet goed op de behuizing van de Kabel voor minibatterijpakket van SONNET was 

gelast (zie afbeelding 1).  

Dit probleem kan zich voordoen bij alle producten die tot en met 6 oktober 2016 op de markt zijn gebracht. 

 

Indien een Kabel voor minibatterijpakket van SONNET wordt gebruikt, dan kan het gebeuren dat de huls niet goed 

wordt vergrendeld. Dit betekent dat een kind de audioprocessor uit elkaar kan halen en kleine onderdeeltjes kan 

pakken. Dit levert een risico op ernstig letsel op. Voor volwassen gebruikers die het apparaat overeenkomstig de 

gebruiksaanwijzing gebruiken volstaat het de betreffende Kabel voor minibatterijpakket van SONNET te vervangen. 

 

     

                           Afbeelding 1                                Afbeelding 2 niet vergrendeld (links) and vergrendeld (rechts) 

 

 

Het gaat om de volgende producten:  

(art. No. 32291) Kabel voor minibatterijpakket van SONNET 50 cm anthracite  

(art. No. 32292) Kabel voor minibatterijpakket van SONNET 50 cm ebony  

(art. No. 32293) Kabel voor minibatterijpakket van SONNET 50 cm black  

(art. No. 32294) Kabel voor minibatterijpakket van SONNET 50 cm white  
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(art. No. 32295) Kabel voor minibatterijpakket van SONNET 50 cm beige  

(art. No. 32296) Kabel voor minibatterijpakket van SONNET 50 cm grey  

(art. No. 32297) Kabel voor minibatterijpakket van SONNET 75 cm anthracite  

(art. No. 32298) Kabel voor minibatterijpakket van SONNET 75 cm ebony 

(art. No. 32299) Kabel voor minibatterijpakket van SONNET 75 cm black 

(art. No. 32300) Kabel voor minibatterijpakket van SONNET 75 cm white  

(art. No. 32301) Kabel voor minibatterijpakket van SONNET 75 cm beige  

(art. No. 32302) Kabel voor minibatterijpakket van SONNET 75 cm grey  

 

De hierboven vermelde apparaten zijn individueel beschikbaar, of als onderdeel van de volgende uitbreidingssets. 

(art. No. 33372) SONNET Mini BP-kit, anthracite 50 

(art. No. 33377) SONNET Mini BP-kit, beige 50 

(art. No. 33375) SONNET Mini BP-kit, black 50 

(art. No. 33374) SONNET Mini BP-kit, ebony 50 

(art. No. 33378) SONNET Mini BP-kit, grey 50 

(art. No. 33376) SONNET Mini BP-kit, white 50 

(art. No. 33379) SONNET Mini BP-kit, anthracite 75 

(art. No. 33383) SONNET Mini BP-kit, beige 75 

(art. No. 33381) SONNET Mini BP-kit, black 75 

(art. No. 33380) SONNET Mini BP-kit, ebony 75 

(art. No. 33384) SONNET Mini BP-kit, grey 75 

(art. No. 33382) SONNET Mini BP-kit, white 75 

 

MED-EL informeert de betreffende autoriteiten dat we een corrigerende handeling omtrent veiligheid (FSCA) voor dit 

apparaat uitvoeren. 

 

Zie het bijgesloten antwoordformulier voor informatie over het terugsturen of weggooien van het betrokken 

apparaat/de betrokken apparaten. 

 

Deze FSCA omvat het volgende bereik en verzoek om actie: 

• De betreffende ontvangers onmiddellijk op de hoogte stellen van het potentiële risico. 

• De betreffende apparaten identificeren en isoleren.  

• De betreffende apparaten uit het veld halen door ze weg te laten gooien of te laten terugsturen naar de 

fabrikant. 

• Een vervangend apparaat wordt zo snel mogelijk aan de betreffende ontvangers gestuurd. 

Als u nog vragen hebt over het terugsturen van het betreffende product of andere onderwerpen, dan kunt u contact 

opnemen met: 

FSN@medel.com 

We verzoeken u binnen 5 werkdagen na ontvangst aan MED-EL te bevestigen dat u deze waarschuwing hebt 

ontvangen. U kunt de ontvangst van deze kennisgeving bevestigen aan MED EL via scan/e-mail of fax aan: 

E-mail: FSN@medel.com 
Fax: +43 512 288889 690 

Postadres:  

 

FSN Coordinator 

(Office T034) 

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH  

Fürstenweg 77a 

6020 Innsbruck, Austria (AT) 

 

We bieden u onze welgemeende verontschuldigingen aan voor eventuele ongemakken die deze kennisgeving heeft 

veroorzaakt en we bedanken u voor uw snelle reactie op deze belangrijk kennisgeving.  We hopen dat deze 

informatie bijdraagt aan het veilige gebruik van MED-EL-implantaten en accessoires. 
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Hoogachtend, 

 

Fritz Ender 

Directeur Regelgeving en Kwaliteitsbewaking 


