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4 november 2016 

URGENT: 

TERUGROEPACTIE MEDISCH 
HULPMIDDEL 

Bridge™-occlusieballon 
 

Klantnaam  
Adresregel 1 
Adresregel 2 
Adresregel 3 
Stad, staat, postcode 
Klantnummer 

 
Geachte klant/distributeur, 

 
Met deze brief willen we u op de hoogte stellen van een vrijwillige terugroepactie van specifieke 
partijen van de Bridge-occlusieballon door Spectranetics, geïndiceerd voor:  
 
De Bridge-occlusieballonkatheter is geïndiceerd voor gebruik bij tijdelijke vaatocclusie van de 

vena cava superior, bijvoorbeeld in het geval van perioperatieve occlusie en spoedingrepen bij 

bloedingen. Gebruik bij andere procedures dan vermeld in de gebruiksaanwijzing wordt 

afgeraden. 

Reden voor de vrijwillige terugroepactie  
Spectranetics heeft besloten om vrijwillig specifieke partijnummers van onze Bridge-
occlusieballon terug te roepen, omdat de steriele buitenverpakking mogelijk beschadigd kan 
zijn. Tot op heden heeft Spectranetics geen klachten ontvangen en er is geen reden om aan te 
nemen dat zich bij patiënten complicaties hebben voorgedaan. Op basis van bench testing 
wordt de frequentie van mogelijk beschadigde verpakkingen geschat op ongeveer 4,54%. Op 
basis van de input van medisch adviseurs wordt de kans op een infectie als gevolg van dit 
steriliteitsprobleem als extreem klein ingeschat. Het potentiële risico wordt onwaarschijnlijk 
geacht en geschat op 0,00454%. 
 

Gevaar voor de gezondheid: 
Als een hulpmiddel met een beschadigde steriele buitenverpakking zou worden gebruikt, is er 
een mogelijkheid dat een patiënt het risico loopt van een infectie. Het is moeilijk om de 
beschadiging van de verpakking visueel te identificeren; daarom, hoewel het risico voor 
patiënten klein is, worden klanten verzocht om de mogelijk beschadigde partijen terug te sturen 
en NIET te gebruiken. 
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Acties die door de klant/gebruiker moeten worden ondernomen: 
Stop met het gebruik van de mogelijk beschadigde partijen en stuur de producten retour, zodat 
ze kunnen worden omgeruild. Deze acties zijn tijdelijk en beperken zich tot de aangegeven 
partijen. Deze terugroepactie zal naar verwachting niet leiden tot een onderbreking in de 
levering van het hulpmiddel en vervangende hulpmiddelen zullen worden geleverd zo snel 
mogelijk nadat het product is geretourneerd.  

 

Wij vragen u de bijgevoegde ontvangstbevestiging in te vullen om het retourneer- en 

omruilproces te bespoedigen. Uw Spectranetics-vertegenwoordiger zal contact met u opnemen 

om het retourneren van alle resterende voorraad te vergemakkelijken. U kunt echter ook contact 

opnemen met de klantenservice op +31 (0)33 43 47 050. 

Product- en distributie-informatie:  
 

Product Modelnummer Aantal ontvangen 

Bridge-occlusieballon  590-001  

 
Type actie door het bedrijf: 
Om dit probleem te verhelpen, vraagt Spectranetics om alle mogelijk beschadigde partijen te 
retourneren. Na ontvangst van de betrokken producten zullen zo snel mogelijk vervangende producten 
worden opgestuurd. Een onderzoek naar het probleem heeft geconcludeerd dat de oorzaak ligt bij een 
specifieke verpakkingsleverancier, waardoor de fout onmiddellijk kon worden gecorrigeerd. 
 
 
CONTACTGEGEVENS: 
Wij begrijpen dat u erop vertrouwt dat Spectranetics veilige en doeltreffende producten levert. Deze 
terugroepactie is in lijn met de verplichtingen die wij hebben naar u en uw patiënten toe. Als u nog 
vragen heeft, neem dan gerust contact op met uw regionale Spectranetics-vertegenwoordiger of bel mij 
direct. De klantenservice van Spectranetics kan u ook van dienst zijn als u hulp nodig heeft.  
 

Contactgegevens klantenservice: 

Telefoonnummer: +31 33 43 47 050 

Fax: +31 33 43 47 051 

E-mail: order@bv.spnc.com 

Openingstijden: maandag-vrijdag 8.00-17.00 uur (CET) 

 
Met vriendelijke groet, 
The Spectranetics Corporation 
 
 
Lindsay K Pack 
Vice President Quality Assurance 
9965 Federal Drive 
Colorado Springs, CO, 80921 
Tel. 1.719.447.2469 
 
Bijlage 1: Lijst met partijnummers van de Bridge-occlusieballon die worden teruggeroepen 
Bijlage 2: Ontvangstbevestiging  

mailto:order@bv.spnc.com
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Bijlage 2: 
TERUGROEPACTIE MEDISCH HULPMIDDEL – REACTIE 

Ontvangstbevestiging 
Reageren is verplicht 

 

Klantnaam  
Klantnummer 
Adresregel 1 
Adresregel 2 
Adresregel 3 
Stad, staat, postcode 
Klantnummer 

 

Bridge-occlusieballon 
 

Ik heb de instructies voor de terugroepactie in de brief van 4 november 2016 gelezen en 
begrepen.  
Ja __ Nee __ 
 
Zijn er bijwerkingen opgetreden in verband met het teruggeroepen product die niet eerder zijn 
gemeld?  
Ja __ Nee __ 
 
Zo ja, graag toelichten:  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Informatie over het product: Informatie die van toepassing is op het betrokken 
product.  
 
Uitsluitend in te vullen door klanten: 

 

Tabel productinformatie: 

Product/ 
Merknaam 

Modelnummer 
fabrikant 

Partij/ 
serienummer 

Klantreferenti
enummer 

Aantal nog op 
voorraad 

Aantal gebruikt 
vóór de 

terugroepactie 

Aantal 
geretourneerd 

aan SPNC 

Bridge 590-001      
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Uitsluitend in te vullen door distributeurs: 
 
Ik heb mijn klanten die deze producten (misschien) hebben ontvangen als volgt en op 
deze datum geïnformeerd (inclusief bijlage met datum en wijze van notificatie). 
 

Tabel productinformatie: 

Product/ 
Merknaam 

Modelnummer 
fabrikant 

Partij/ 
serienummer  

Klantreferenti
enummer Aantal nog op 

voorraad 

Aantal 
verstuurd aan 
klanten van 
distributeur 

Aantal 
geretourneerd 

aan SPNC 

       

       

       

 
 
 

Reactievak:  

Geef, indien van toepassing, aanvullende informatie.  
 
 
 
 

 
Vragen:  
  
  Ik wil graag dat de klantenservice contact met mij opneemt. 

 
Getekend voor ontvangst ________________________  

 

Naam/functie  

Telefoon  

E-mail  

 
 

HET INGEVULDE FORMULIER KUNT U E-MAILEN OF FAXEN NAAR: order@bv.spnc.com of 
FAX# +31 33 43 47 051  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Customer.Service@SPNC.com
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