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  Augustus 19, 2016 

 
DRINGEND Veiligheidsbulletin 

HeartWare
® 

HVAD-pompen in voorraad 
 

Identificatiecode:    FSCA JUL2016 
Type actie: Vrijwillige terugroep 
Productnaam: HeartWare

 
HVAD-pompen in voorraad  

Productcodes:  
 

VS-product: Modelnr.: 1103 
 

Internationaal 
product: 

Modelnr.: 1104 

 
Serienummers:    Steriel, niet-geïmplanteerd materiaal in voorraad met serienummers  

voorafgaand aan HW25838 
 

Beste HeartWare ziekenhuismedewerkster/ -medewerker, 

In het kader van een continue productbewaking, hebben we bij HeartWare enkele klachten onderzocht met 
betrekking tot het HVAD® System. We verspreiden dit bulletin om een vrijwillige terugroep aan te kondigen 
van bepaalde implantatiekits (pompen) in de ziekenhuisvoorraad. Bij verontreiniging van de aandrijflijn kunnen 
deze pompen elektrische storingen vertonen.  
 
Verontreiniging van de connector tussen aandrijflijn en besturing kan optreden tijdens de implantatie, of 
postoperatief, omdat vloeistof in de aandrijflijn binnendringt. Om verontreiniging van de connector van de 
aandrijflijn in nieuwe implantatiekits te voorkomen, heeft HeartWare verbeteringen aangebracht in het 
fabricageproces.  
 
Er werd vastgesteld dat verontreiniging van de connector van de aandrijflijn, zich meestal binnen de 30 dagen 
na de implantatie voordeed. Getroffen apparaten die reeds bij patiënten werden geïmplanteerd moeten niet 
worden verwijderd. Indien patiënten elektrische storingen ervaren vanwege een verontreinigde aandrijflijn, 
moet bevoegd HeartWare-personeel de reinigingsprocedure voor de connector van de aandrijflijn voor de 
HeartWare HVAD-pomp uitvoeren, zoals beschreven in paragraaf 3.24 van HeartWare Ventricular Assist 
System Instructions for Use. Doe zelf geen poging om reparatie of onderhoud van een component van het 
HeartWare systeem uit te voeren. Contacteer onmiddellijk uw lokale Heartware-vertegenwoordiger wanneer 
een defect aan het materiaal van het HeartWare systeem wordt vastgesteld.  

 
Gezondheidsrisico  
De aanwezigheid van een vloeistof of vreemd materiaal bij de connector tussen aandrijflijn en besturing, kan de 
werking van de pomp en de besturing beïnvloeden.   
 
In het bijzonder, kan de aanwezigheid van vreemd materiaal bij de connector tussen aandrijflijn en besturing, 
leiden tot stroomstoringen of tot het falen van het maken van een verbinding. In deze gevallen, is een van de 
mogelijke  risico's de onderbreking van de ondersteuning van de circulatie wegens het stoppen van de pomp. Dit 
kan leiden tot ernstige verwondingen of de dood. 
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       Acties voor de ziekenhuismedewerkster/ -medewerker  
HeartWare vraagt dat u, na het lezen van dit bulletin, volgende acties zou willen uitvoeren: 
 
1. Identificeer het getroffen product in van het ziekenhuis .  Controleer na ontvangst van dit bericht, 

onmiddellijk de voorraad op aanwezigheid van HVAD-pompen; vervolgens: 

• Identificeer het getroffen materiaal en vermeld het op bijgevoegd Bevestigingsformulier; OF  

• Kruis het vakje aan om te bevestigen dat “Geen getroffenHeartWare® HVAD-pomp(en) werd(en) 
gevonden in de voorraad van het ziekenhuis.”  

2. Bevestigingsformulier .  Vervolledig en onderteken het bijgevoegde “Bevestigingsformulier"  en bezorg 
het aan HeartWare zoals beschreven in de instructies op het formulier.  Bij ontvangst van het 
bevestigingsformulier zal de klantendienst van HeartWare het nodige doen om het getroffen materiaal te 
vervangen. In het geval dat de voorraad geen getroffen producten bevat, hoeft u verder niks meer te 
doen.  

3. Stuur dit bulletin door naar iedereen binnen uw organisatie die hiervan op de hoogte moet zijn, en naar 
organisaties die mogelijk van u getroffen HVAD-pompen hebben ontvangen.   

4. Terugbezorgen van getroffen materiaal aan HeartWare. Wanneer u de vervangingen ontvangt, stuur dan 
het getroffen materiaal terug naar HeartWare, gebruik makend van de relevante RGA's.  

5. Afrondingsformulier. Wanneer getroffen materiaal werd geïdentificeerd en teruggestuurd, vervolledig 
dan het bijgevoegde "Afrondingsformulier". Bezorg het aan uw HeartWare-verantwoordelijke, niet later 
dan twee (2) maanden na de datum van deze brief, zoals beschreven in de instructies op het formulier.  
 

 
Vragen  
Neem contact op met uw lokale HeartWare-vertegenwoordiger, als u nog vragen of bekommernissen zou 
hebben  
 
Dank bij voorbaat voor uw medewerking. HeartWare verspreidt dit vrijwillige veiligheidsbulletin met de 
goedkeuring van de betrokken Regelgevende Instellingen.  We betreuren elk ongemak dat dit met zich mee kan 
brengen. We waarderen uw begrip voor de acties die we ondernemen om de veiligheid van de patiënt en de 
tevredenheid van de klant te verzekeren.  
 
Hoogachtend, 

       
Mark Jackson 
Vice President, Quality and Design Assurance 

 
 
 
 
 

Bijlagen: 
1. Bevestigingsformulier  (Verplicht) 
2. Afrondingsformulier  (ENKEL verplicht indien getroffen materiaal werd gevonden in de voorraad) 
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(in te vullen door de site-verantwoordelijke) 

 
Identificatiecode:    FSCA JUL2016 
Type actie:  Vrijwillige terugroep  
Productnaam: HeartWare® HVAD-pompen in voorraad  
Productcodes:  

VS-product: Modelnr.: 1103 
 Internationaal 

product: 
Modelnr.: 1104 
 

  
  

Serienummers: Steriel, niet-geïmplanteerd materiaal in voorraad met serienummers  
voorafgaand aan HW25838 
 

 
 

Kruis hieronder het juiste vakje aan: 
 
□ Volgende HeartWare®

 
HVAD-pomp(en) werden in de voorraad geïdentificeerd als zijnde een getroffen 

product conform FSCA JUL2016:  
 

Serienummer HVAD-pomp in voorraad conform FSCA JUL2016 

    

    

    

 
□ Geen getroffenHeartWare®

 
HVAD-pomp(en) werd(en) gevonden in de voorraad van het ziekenhuis. ” 

(Indien aangekruist is geen verdere actie nodig).  
 

Ondergetekende verklaart hierbij HeartWare's Dringende terugroep medisch toestel, FSCA JUL2016 te hebben 
ontvangen en begrepen.  

 
 

Positie/ Titel  Naam in drukletters  Handtekening  Datum 

Bevestig binnen de 30 dagen na de datum van deze brief door: 
• Dit ondertekende formulier terug te bezorgen aan uw HeartWare-vertegenwoordiger; of 
• Een e-mail met een elektronische kopie van dit formulier te sturen naar FSCA@Heartware.com; of 
• Het ondertekende formulier te faxen naar +1 (305) 364-2665 

Ziekenhuisnaam: 

Bevestigingsformulier 
DRINGENDE TERUGROEP MEDISCH MATERIAL 
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Afrondingsformulier 
DRINGENDE TERUGROEP MEDISCH MATERIAL 

 

 

 

 
(in te vullen door de site-verantwoordelijke) 

 
Identificatiecode:   FSCA JUL2016    
Type actie:                       Vrijwillige terugroep  
Productnaam:                 HeartWare® HVAD-pompen in voorraad  
Productcodes:  
  

 
 
 

 
Serienummers:               Steriel, niet-geïmplanteerd materiaal in voorraad met serienummers                                       

voorafgaandaan HW25838  
 
 

 
 
 

Ondergetekende bevestigt hierbij: 
 

Getroffen HeartWare® HVAD-pompen in voorraad werden geïdentificeerd en terugbezorgd aan 
HeartWare. 

 
 

 
 

Positie/ Titel  Naam in drukletters  Handtekening  Datum 
 

Bevestig binnen de 30 dagen na de datum van deze brief door: 
• Dit ondertekende formulier terug te bezorgen aan uw HeartWare-vertegenwoordiger; of 
• Een e-mail met een elektronische kopie van dit formulier te sturen naar FSCA@Heartware.com; of 
• Fax het ondertekende formulier naar +1 (305) 364-2665 

 

VS-product:  Modelnr.: 1103 
 Internationaal 

product: 
Modelnr.: 1104 

Ziekenhuisnaam: 
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