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17 okt 2016 

DRINGENDE TERUGROEPACTIE - VERWIJDEREN 

 

FSCA-nummer:   Productveiligheidsactie RA2016-124 
Soort actie: TERUGROEPACTIE-VERWIJDEREN 
Beschrijving:               Guiding Katheter 
Catalogusnr. Lotcode Zie bijlage                                     
 

 

Geachte klant: 

 

Als distributeur van de Guiding Katheter heeft Stryker Neurovascular in samenwerking met Boston Scientific, de 
fabrikant van dit hulpmiddel, deze terugroepactie voor een medisch hulpmiddel gestart. Uit onze administratie blijkt 
dat één of meer van de betreffende hulpmiddelen aan u geleverd zijn.  Daarom vragen wij u dit bulletin aandachtig 
door te lezen en de door de fabrikant gevraagde acties uit te voeren. Via deze brief verzoeken we u om alle 
betreffende producten aan Stryker te retourneren.  

 

Het probleem: 

Stryker Neurovascular is ingelicht over enkele mogelijk defecte Guiding Katheter. Dit product wordt door Boston 
Scientific vervaardigd, en de oorzaak van het defect was een geval van niet-naleving tijdens het fabricageproces 
die kan leiden tot lekkage in het resulterende product.  

 

Mogelijk risico 

Dit probleem heeft geen invloed op patiënten die eerder met de betreffende hulpmiddelen zijn behandeld. 

Voor potentiële patiënten: Het meest waarschijnlijke negatieve effect van een onvolledige afdichting rond de 
connector is verlenging van de procedure, zonder consequenties voor de gezondheid op de lange termijn. Het 
ernstigste potentiële effect is een niet significant bloedverlies nadat het hulpmiddel bij de patiënt is ingebracht. 
Tijdens het normale voorbereidingsproces voor het hulpmiddel is duidelijk zichtbaar dat een hulpmiddel defect is 
wanneer de standaard-controlestappen voor het hulpmiddel worden gevolgd of wanneer de geleidekatheter met 
zoutoplossing wordt doorgespoeld. 
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Corrigerende actie afgerond  

Dit is een lotspecifiek productieprobleem dat is gecorrigeerd. De kwaliteit van de Guiding Katheter is gehandhaafd. 

Wij vragen u dit bulletin zorgvuldig door te lezen en de volgende acties uit te voeren:  

1. Controleer direct uw interne voorraad op de catalogus- en lotnummers waarop dit bulletin betrekking 
heeft.  

2. Zet de desbetreffende eenheden apart op een veilige locatie voor retourzending naar Stryker via het 
RMA-proces.  

3. Stuur dit veiligheidsbulletin intern rond naar alle geïnteresseerde/betrokken partijen. 

4. Houd intern goed rekening met de informatie in dit bulletin tot alle vereiste acties binnen uw instelling zijn 
afgerond. 

5. Informeer Stryker als er exemplaren van de betreffende hulpmiddelen naar andere organisaties zijn 
gedistribueerd.   

a) Verstrek contactgegevens zodat Stryker de ontvangers op de juiste wijze in kennis kan stellen. 

6. Informeer Stryker over eventuele complicaties geassocieerd met het gebruik van de desbetreffende 
producten. 

7. Vul het bijgevoegde klantenformulier in. Het kan zijn dat deze producten zich niet meer in uw huidige 
inventaris bevinden.  Als u dit formulier invult, kunnen wij onze administratie bijwerken en hoeven wij u 
hierover bovendien geen verdere, onnodige berichten te sturen.  Daarom verzoeken wij u het formulier altijd 
in te vullen, ook als u de desbetreffende producten niet meer op voorraad hebt. 

8. Stuur het ingevulde formulier terug naar uw toegewezen Stryker-medewerker of aan 
els.vanoirbeek@stryker.com. 

 

Wij vragen u binnen 7 kalenderdagen na de datum van ontvangst op dit veiligheidsbulletin te reageren. De 
streefdatum voor afronding van deze actie is 01 december 2016. Als u het formulier tijdig invult, helpt u ons deze 
datum te halen. 

 

Namens Stryker bedanken wij u hartelijk voor uw hulp en medewerking om deze actie binnen de beoogde termijn 
af te ronden, en verontschuldigen wij ons voor het eventuele ongemak.  We willen u graag geruststellen dat 
Stryker zich ervoor inzet dat er uitsluitend conformerende hulpmiddelen op de markt blijven die aan onze hoge 
interne kwaliteitsnormen voldoen. 

 

 

Hoogachtend, 
 

 

Els Vanoirbeek 



 
 

STRYKER® NEUROVASCULAR 

DRINGENDE TERUGROEPACTIE - VERWIJDEREN 

 BEVESTIGINGSFORMULIER 
 

Veiligheidsactienummer:        Productveiligheidsactie RA2016-124 

Soort actie:                              TERUGROEPACTIE-VERWIJDEREN 

Beschrijving:                           Guiding Katheter 

Catalogusnr.  locode               Zie bijlage                                     

 

Traceerbaarheid van het product 

Productcode/bestelnr. Lot-
/serienummer 

Aantal voor 
retourzending 

Aantal 
gebruikt/ 
geïmplanteerd 

Aantal niet 
gevonden 

  
 

      

 

 

Ik heb van Stryker de kennisgeving ontvangen dat zij een veiligheidsactie hebben gestart voor het 
bovenvermelde product en ik bevestig ontvangst van deze DRINGENDE TERUGROEPACTIE - 
VERWIJDEREN. 

 
 

Formulier ingevuld door: 

Naam 
contactpersoon 

 Vestiging  

Contactadres  Handtekening  

  Tel.  

Datum  E-mail  

 

We vragen u dit ondertekende en gedateerde formulier naar els.vanoirbeek@stryker.com te mailen. 

 

 

 


