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DRINGEND: Terugroepactie 
 

VIA 27 Microkatheter 
Referentie van de terugroepactie – FD0330 A 
Type actie – Retournering van product naar fabrikant (Sequent Medical GmbH, adres 
onderaan vermeld) 
 
25 augustus 2016 
 
Aan: Voor eenieder die dit aangaat 
 
Specifieke informatie over de betrokken apparaten 
 
Met dit schrijven willen wij u informeren dat Sequent Medical (in een vrijwillige terugroepactie 
onderneemt voor VIA 27 Microkatheters geproduceerd tussen oktober 2015 en juli 2016. De VIA 27 
katheter is bedoeld voor het inbrengen van niet-vloeibare interventionele producten (zoals 
stents/flow diverters) en de infusie van diagnostische (zoals contrastmedia) of therapeutische 
middelen in het neuro, perifere en coronaire vaatstelsel. De katheter wordt in het lichaam 
ingebracht via een kleine punctie in de huid en in een bloedvat. 
  
De terugroepactie betreft de volgende modellen en lotnummers: 
 

# Productnaam Model # Lot # Vervaldatum Hoeveelheid 
1 VIA-27-154-01 FG27154-01 15102107 11/30/2018 37 
2 VIA-27-154-01 FG27154-01 15102701 11/30/2018 50 
3 VIA-27-154-01 FG27154-01 15111201 12/31/2018 33 
4 VIA-27-154-01 FG27154-01 15112003 12/31/2018 31 
5 VIA-27-154-01 FG27154-01 16010403 1/31/2019 35 
6 VIA-27-154-01 FG27154-01 16011409 2/28/2019 33 
7 VIA-27-154-01 FG27154-01 16031101 3/31/2019 17 
8 VIA-27-154-01 FG27154-01 16040801 4/30/2019 29 
9 VIA-27-154-01 FG27154-01 16041501 5/31/2019 29 
10 VIA-27-154-01 FG27154-01 16042901 5/31/2019 18 
11 VIA-27-154-01 FG27154-01 16051201 5/31/2019 20 
12 VIA-27-154-01 FG27154-01 16052603 6/30/2019 6 
13 VIA-27-154-01 FG27154-01 16061701 7/31/2019 3 
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Omschrijving van het probleem:  
 
Sequent Medical heeft een terugroepactie voor de VIA 27 Microkatheter opgestart omdat is 
vastgesteld dat bij sommige van de Via 27 katheters, met de in de tabel hierboven vermeldde LOT-
nummers, het WEB Aneurysm Embolization-device mogelijk niet correct in de katheter terug 
geschoven kan worden. Dit kan ertoe leiden dat de arts zowel de katheter als de WEB uit de patiënt 
moet wegnemen. 
 
Sequent kan op dit moment nog niet met zekerheid zeggen wat de oorzaak van het probleem is, 
maar heeft vastgesteld dat wanneer het WEB-implantaat met te veel kracht in de katheter terug 
getrokken wordt, dit mogelijk schade kan veroorzaken aan de hydrofiele coating en/of schacht van 
de VIA 27 wat zou kunnen leiden tot ernstige bijwerkingen. 
 
Hoewel wij bevestigd hebben gekregen dat in sommige gevallen het WEB Aneurysm Embolization-
device niet in de katheter terug getrokken kan worden, is er tot nu toe nog geen schade in de 
klinische praktijk gemeld en zijn er nog geen negatieve bijwerkingen naar voren gekomen. 
 
Het WEB Aneurysm Embolization System en de VIA 27 Microkatheter zijn beide voorzien van de 
CE-markering CE 0297. Het WEB Aneurysm Embolization System is niet goedgekeurd in de 
Verenigde Staten, noch wordt het er te koop aangeboden.  
 
 
De gebruiker dient de volgende acties te ondernemen: 
 

• Staak het gebruik van de VIA 27  

• Identificeer en verwijder alle genoemde VIA 27 katheters in het bezit van de gebruiker – 
meteen nadat u deze Dringende Terugroepactie heeft ontvangen 

• Retourneer alle genoemde katheters in het bezit van de gebruiker naar Sequent Medical 
Germany, uiterlijk 2 weken nadat u deze Dringende Terugroepactie heeft ontvangen 

• Retourneer de bijgevoegde bevestigingsformulieren naar de fabrikant (zie bijlage) 

o Ontvangst bevestiging van deze Dringende Terugroepactie: direct na ontvangst 
 
o Het formulier ter bevestiging van het aantal geretourneerde Via 27 katheters en de 

daarbij behorende LOT-nummers: binnen 2 weken na ontvangst van 
deze Dringende Terugroepactie 

 
o Voor distributeurs: Het formulier ter bevestiging van het aantal Via 27 katheters die in 

bezit zijn en welke Via 27 katheters verdeeld zijn over de gebruikers: uiterlijk 2 
werkdagen na ontvangst van deze Dringende Terugroepactie. 
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• Wij verzoeken U om de Sequent Medical GmbH op de hoogte houden van alle eventuele 
afwijkingen van de normale procedures 

 
Verspreiding van de Terugroepactie: 
 
Dit bericht dient te worden gestuurd naar iedereen die hiervan binnen de organisatie op de hoogte 
dient te zijn, of naar een externe organisatie, zoals distributeurs, waaraan de betrokken katheters 
zijn geleverd (indien van toepassing). 
Stuur dit bericht ook door naar andere organisaties waarvoor deze Terugroepactie van belang kan 
zijn (indien van toepassing). 
  
Gelieve dit bericht en de resulterende actie voldoende lang onder de aandacht te blijven brengen 
om de doeltreffendheid van de corrigerende actie te garanderen. 
  
Contactinformatie: 
 
Gelieve alle bevestigingsformulieren en eventuele vragen te sturen naar de hieronder vermelde 
contactpersoon bij Sequent Medical GmbH: 
 
Sequent Medical GmbH 
Ubierstr 83, 53173 Bonn, Duitsland         
www.sequentmedical.com 
 
Dirk Hommen 
Head of Customer Service 
Telefoonnummer: +49 228 550791-15 
Fax: +49 228 550791-20   
 
Voor bijkomende vragen over de Terugroepactie kunt u contact opnemen met: 
 

 
 
Melanie Parravi 
Director Quality – Post Market Surveillance 
11A Sequent Medical Inc. 
Aliso Viejo, CA 92653 
 
Telefoonnummer: 949-830-9600x130 
Fax: 949-830-9658 
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