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Geachte arts / geachte apotheker, 
 
Middels deze brief wil Medtronic u informeren over een kwestie met de software, die  kan optreden met alle 
modellen van Claria MRI ™ CRT-D SureScan ™ en Amplia MRI ™ CRT-D SureScan ™ apparaten.  De kwestie is 
een verlies van LV-stimulatie die optreedt na een specifieke  programmeer volgorde. Indien dit gebeurt, kan dit 
worden verholpen door het opnieuw programmeren van het apparaat. Alle tachyarrhythmie detectie en 
therapie algoritmen blijven volledig operationeel. Uit Medtronic gegevens blijkt dat uw instelling één of meer 
van deze apparaten heeft ontvangen. 
 
Er wordt een software-update ontwikkeld om deze kwestie in Claria MRI ™ en Amplia MRI™ CRT-D’s op te 
lossen. Deze software update zal tevens een (niet gerelateerde) “transient mode switch” kwestie oplossen. Dit 
betreft het tijdelijk in een modus blijven, wat in alle Quadripolaire modellen van Claria MRI™, Amplia MRI™ en 
Compia MRI™ CRT-D SureScan™ apparaten kan optreden.  
 
Beschrijving van de kwestie  
Alle Claria MRI™ en Amplia MRITM apparaten maken deel uit van deze actie (zie Bijlage A). Deze kwestie kan alleen 
optreden in apparaten die geprogrammeerd zijn van Managed Ventricular Pacing (MVP) modus naar een 
stimulatie modus met AdaptivCRTTM.  

Wanneer een apparaat van een patiënt is geprogrammeerd met AdaptivCRT (fabrieksinstelling ) en vervolgens 
wordt geprogrammeerd in MVP modus en daarna weer terug geprogrammeerd naar DDD of DDDR modus, dan 
wordt AdaptivCRT niet automatisch opnieuw aangezet. Indien deze programmeerreeks zich voordoet zal er 
geen LV stimulatie worden gegeven, ondanks dat de parameters aangeven dat AdaptivCRT aan staat (Bijlage B, 
Figuur 1). Dit resulteert in alleen RV stimulatie, hetgeen ongewenst  voor de patiënt kan zijn. LV stimulatie zal 
uitgeschakeld blijven totdat een specifieke programmering handmatig wordt uitgevoerd; zie de sectie 
‘Patiënten behandel advies” van deze brief (Bijlage B) voor details. 

Tot 10 November 2016 zijn er 2 meldingen met betrekking tot deze kwestie ontvangen door Medtronic. Een 
onderzoek van beschikbare data laat zien dat deze kwestie zich in 0.38% van alle gevallen voordoet.  Medtronic 
heeft geen meldingen van patiënten letsel als gevolg van deze kwestie ontvangen. 
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Totdat de software update beschikbaar is en alle apparaten, genoemd in Bijlage A, de update hebben 
ontvangen, adviseren wij om de programmeringsadviezen, zoals in Bijlage B beschreven staan, te volgen. Deze 
aanbevelingen gelden ook voor elke nieuwe implantatie. 

Als onderdeel van de hierboven genoemde software update, zal Medtronic ook  aandacht besteden aan een 
“transient switch mode” (het tijdelijk in een modus blijven), dat kan optreden in MRI Quadripolaire CRT-D’s 
(Claria MRI™, Amplia MRI™ and Compia MRI™). Deze modus is niet gerelateerd aan ventriculaire 
tachyarrhythmie detectie en therapieën. Dit gedrag vindt alleen plaats wanneer een gestarte VectorExpress 
test afgebroken wordt door een snel of instabiel ritme of door een handmatige onderbreking (b.v.  handmatig 
STOP TEST selecteren). Onder deze omstandigheden kan er een vertraging optreden in het omschakelen van 
de modus totdat een van de volgende zaken plaatsvindt: 
• Een dagelijkse ACM (Atrial Capture ManagementTM), 
• een automatische afgifte van ATP (Atrial antitachycardia pacing ) shock therapie, of 
• het programmeren van een stimulatie parameter, een test zoals Sensing, Threshold, Underlying Rhythm 

of CardioSyncTM,  tijdens een ziekenhuisbezoek.  Een “Test Started” indicatie is voldoende om de tijdelijke 
modus op te heffen.  

 
Verdere informatie zal worden verstrekt wanneer de software update beschikbaar is voor distributie. 
 
Tot 10 November 2016 heeft Medtronic geen enkele melding ontvangen die betrekking heeft op dit tijdelijke 
modus gedrag.  
 
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS)  is op de hoogte 
gebracht van deze communicatie. 

Wij verzoeken u deze informatie te delen met andere belanghebbenden in uw organisatie. Indien een getroffen 
product is verstuurd naar een andere vestiging van uw instelling, gelieve deze informatie naar deze vestiging 
door te sturen en eventueel te assisteren met het retourneren van getroffen producten. 
 
Wij streven ernaar u te allen tijde optimaal te informeren over de veiligheid en prestaties van onze producten, 
waarbij gebruikers- en patiëntveiligheid voorop staat. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en zullen u alle 
nodige ondersteuning bieden. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit probleem mogelijk 
veroorzaakt. 
 
Indien u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw sales representative. 
 
Hoogachtend, 
 
Medtronic Belgium 
 
  
 
 
Olivia Natens 
Country Director Belgium 
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Bijlage A: Lijst met betrokken model nummers: 

Model Naam 
Product 
Model 

Amplia MRI™ CRT-D SureScan™ 
 
 

DTMB2D1 
DTMB1D4 
DTMB2D4 

Amplia MRI™ Quad CRT-D 
SureScan™ 
 

DTMB2Q1 
DTMB1QQ 
DTMB2QQ 

Claria MRI™ CRT-D SureScan™ 
 

DTMA2D1 
DTMA2D4 

Claria MRI™ Quad CRT-D SureScan™ 
DTMA2Q1 
DTMA2QQ 

 
  



Bijlage B: Patiënten behandel advies  
 
Na het consulteren van Medtronic’s onafhankelijke  Physician Quality Panel stelt Medtronic de volgende opties 
voor bij het opvolgen van patiënten met een apparaat dat vatbaar is voor de AdaptiveCRT/MVP interactie.        
 
1. Tijdens de eerstvolgende geplande controle of Carelink transmissie in het ziekenhuis, dient gecontroleerd 

te worden of AdaptivCRT van het implantaat is ingeschakeld en of er sprake is van verlies van LV-
stimulatie. Herhaal deze controle voor alle opvolgende apparaat evaluaties totdat de software update is 
doorgevoerd.    
Middels het uitlezen via Carelink of Programmer wordt het volgende vastgesteld: 
- indien de CRT functionaliteit is geprogrammeerd op Adaptive Bi-V en LV of Bi-V (figuur1), de “rate 

histogram CRT Pacing” percentages (CRT stimulatie:  Bi-V en LV) 
- indien de Bi-V en LV stimulatie percentages sinds the laatste sessie beiden dicht bij 0% liggen, dan 

heeft het apparaat de genoemde programmeer volgorde doorlopen en is LV stimulatie gestopt. In dat 
geval gaat u verder met stap 2. 

 
Figuur 1 

 
 
2. Indien bij een patiënt het verlies van LV stimulatie is geconstateerd:  

Voer de volgende programmeer stappen uit om het apparaat terug te zetten in de bedoelde modus met 
AdaptivCRT geactiveerd:  
- Selecteer het CRT parameter scherm, selecteer Nonadaptive CRT, en kies PROGRAM   
- Selecteer het CRT parameter scherm, selecteer de gewenste AdaptivCRT instelling (Adaptive Bi-V en 

LV of Adaptive Bi-V), en kies PROGRAM.   
 

 
Totdat de software update beschikbaar is dient u de bovengenoemde stappen te volgen, om te voorkomen 
dat de LV stimulatie verloren gaat. 
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