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URGENTE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING 
 
Product:   HeartWare®-controller 
Identificatienummer: FSCA APR2013.1 
Soort actie:  Terughalen van HeartWare® Controller 
Productcodes:  1400, 1401XX 
Serienummers:  CON000001 t/m CON005472 
 
Geachte arts van HeartWare, 
 
In 2013 adviseerde HeartWare u betreffende maatregelen die met betrekking tot de veiligheidsrisico's van 
de patiënt moesten worden genomen met elektrostatische ontlading (ESD). 
 
Volgend verdere analyse van klachten en voortdurende risico's breidt HeartWare haar vrijwillige Field 
Safety Corrective Action, FSCA APR2013 uit door een terugroeping van medische apparaten te starten 
voor oudere HeartWare-controllers (productcodes 1400 en 1401XX) met serienummers CON000001 t/m 
CON005472. Onze records tonen aan dat uw faciliteit deze oudere controllers heeft ontvangen. 
 
De betrokken controllers tonen een hogere vatbaarheid voor ESD dan de nieuwere controllers. Sinds de 
2013 Field Safety Corrective Action hebben wij rapporten ontvangen betreffende één extra sterfgeval en 
één extra ernstig letsel die mogelijk werden veroorzaakt door ESD of waarbij ESD heeft bijgedragen aan 
beschadiging van gegevens bij oudere controllers. Dit resulteerde in communicatieverlies met 
pompmotors, en dat leidde uiteindelijk tot het stoppen van de pompen. 
 
Wij willen u er graag aan herinneren dat de 2013 Field Safety Corrective Action aangaf dat ESD een 
bekend risico vormt voor elektronische apparatuur en technieken identificeerde om het risico op 
blootstelling aan ESD te verminderen. De gebruiksinstructies (IFU) voor het HeartWare® Ventriculaire 
hulpsysteem en de Patiëntenhandleiding adresseren ook bewustzijn voor ESD en Alarmmanagement van 
de controller. Zoals in de 2013 Field Safety Corrective Action wordt aangegeven, kunnen patiënten risico 
op ESD verminderen met vermijding van droge omgevingen, bepaalde stoffen en materialen, zoals zijden 
kleding en tapijten, elektronische apparatuur gevoelig voor statische elektriciteit en bepaalde activiteiten 
zoals stofzuigen en kleding uit de droogtrommel verwijderen. Patiënten worden geïnstrueerd te allen tijde 
back-upcontrollers te dragen en zij worden getraind in hoe in noodgevallen controllers te wisselen.  
 
HeartWare heeft verbeteringen aangebracht aan het ontwerp van de controller om de immuniteit van de 
controller voor ESD te verbeteren. Deze terugroeping is alleen van toepassing op de controllers 
(productcodes 1400 en 1401XX) met serienummers CON000001 t/m CON005472.  Ofschoon HeartWare 
voor de 2013 Field Safety Corrective Action het nieuwe ontwerp introduceerde, heeft HeartWare onlangs 
pas voldoende klachtengegevens verzameld om tot de conclusie te komen en deze te ondersteunen dat 
de verbeterde controllers risico op ESD tot een niveau verlagen dat op potentiële wijze een opzettelijk 
stoppen van de pomp rechtvaardigt, inherent aan het wisselen van een oudere controller.  
 
 
Gezondheidsrisico's 

• Volgens de geanalyseerde klachtengegevens hebben getroffen controllers na twaalf maanden 
gebruik mogelijk een ESD-gebeurtenis van 4%. In vergelijking daarmee hebben nieuwere controllers 
na twaalf maanden gebruik mogelijk een ESD-gebeurtenis van 0,1%. In verband met de nieuwere 
controllers zijn geen ernstige bijwerkingen gemeld. 
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• Het risico op letsel in verband met ESD omvat de onderbreking van ondersteuning van de 
bloedsomloop wegens het stoppen van de pomp.  Volgens geanalyseerde klachtengegevens met 
betrekking tot de betrokken controllers, kan ongeveer 25% van ESD-gebeurtenissen oorzaak zijn van 
of bijdragen aan het stoppen van de pomp, wat vervanging van de controller vereist. 

• Zoals in de HeartWare-IFU en -Patiënthandleiding wordt beschreven, is wisseling van de controller 
mogelijk nodig na een ESD-gebeurtenis. Bij sommige patiënten vormt een kortstondige stop van de 
pomp tijdens wisseling van de controller een risico op letsel, reikend van minimale tijdelijke 
symptomen van hypoperfusie tot hartstilstand of dood. Voor patiënten met verhoogd risico op een 
fatale hartstilstand met een pompstop (bijv. patiënten met samengekomen aortaklep, aortaklep die 
dichtgenaaid is vanwege regurgiratie van de aortaklep, of patiënten met een erg slechte endogene 
ventriculaire functie, enz.) vormt ESD een verhoogd risico wegens de lage tolerantie van de patiënt 
voor zelfs een tijdelijke pompstop. Ter referentie, bij het bestuderen van de klachtengegevens, heeft 
maar 2,9% van de patiënten die een kortstondige pompstop ondergingen (niet per se verwant aan 
ESD) een kortstondige bijwerking ervaren, of hadden zij aanvullende interventie nodig, zoals 
inotropische behandeling. 

Ofschoon HeartWare een aanbeveling geeft dat alle betrokken controllers worden gewisseld, 
draagt de arts de verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de status van een patiënt en het 
vaststellen of het risico op pompstop wegens het wisselen van de controller groter is dan het 
risico op een pompstop wegens een ESD-gebeurtenis. Wisseling van controllers is mogelijk niet 
voor alle patiënten geschikt. Het wordt aanbevolen dat het wisselen van de controller in een 
gecontroleerde omgeving onder medisch toezicht wordt uitgevoerd. 

Acties die een arts moet ondernemen 

 
1. Betrokken controllers in quarantaine plaatsen. Alle betrokken controllers (productcodes 1400 en 

1401XX) met serienummers CON000001 t/m CON005472 die in uw bezit zijn, inclusief de controllers 
voor "ziekenhuistraining" moeten onmiddellijk worden gecontroleerd en in quarantaine worden 
geplaatst.. Het serienummer bevindt zich op het witte etiket op de achterkant van de controller, zoals 
hier wordt aangegeven: 
 

 
 
2. Bevestigingsformulier. Vul het bijgevoegde "Bevestigingsformulier" in en stuur het niet later dan 30 

dagen vanaf de datum van deze brief, terug naar uw HeartWare-vertegenwoordiger of naar het e-
mailadres FSCA@heartware.com (zelfs als uw geen getroffen patiënten of controllers hebt).  
 

3. Getroffen patiënten identificeren. Controleer de apparatuurrecords van uw huidige patiënten en 
identificeer die patiënten die mogelijk betrokken controllers (zowel hoofd- als back-upcontroller) 
bezitten.  
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4. Hoofdcontrollers. Voor elke huidige patiënt die een betrokken controller als hun hoofdcontroller 
gebruikt, moet u de toepasselijke risico's van de patiënt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk 
controleren en, wanneer medisch adviseerbaar, moet u onder medisch toezicht de betrokken 
controller met een nieuwe controller vervangen (serienummer CON005473 of hoger).  

 
5. Back-upcontrollers. Voor elke huidige patiënt die een betrokken controller als hun back-

upcontroller gebruikt, moet u contact opnemen met de patiënt en stappen ondernemen dat de back-
upcontroller met een nieuwe controller wordt vervangen (serienummer CON005473 of hoger). 

 
6. Controllers naar HeartWare retourneren. Retourneer alle betrokken controllers die in quarantaine 

zijn geplaatst, naar HeartWare. Uw HeartWare-vertegenwoordiger neemt contact met u op om bij dit 
proces te helpen en te helpen om, indien nodig, de betrokken controllers te vervangen. 
 

7. Voltooiingsformulier. Vul, indien nodig met behulp van uw HeartWare-vertegenwoordiger, het 
bijgevoegde "Voltooiingsformulier" in en stuur het niet later dan 6 maanden vanaf de datum van deze 
brief terug naar uw HeartWare-vertegenwoordiger (of naar het e-mailadres FSCA@heartware.com).   

  
Stuur deze notificatie naar alle personen binnen uw organisatie die hiervan op de hoogte moeten worden 
gesteld, evenals naar enige andere organisatie waar u mogelijk betrokken controllers aan hebt 
overgedragen.   

 
Bij vragen of kwesties kunt u contact opnemen met uw lokale HeartWare-vertegenwoordiger. Ons 
personeel voor 24-uurs klinische ondersteuning is ook beschikbaar op +49 511 676936911 (Duitsland) of 
+44 7534 245492 (VK). HeartWare kan ook via Europees bevoegde vertegenwoordiger, MedPass 
International Ltd., worden bereikt via +44 (0) 1452 619 222 (telefoon en fax) en 
MedPass.AR@medpass.org (e-mail). 
 
Onze excuses voor enige ongemakken die door deze actie kunnen worden veroorzaakt en wij waarderen 
uw begrip dat wij actie ondernemen om de veiligheid van de patiënt en klanttevredenheid te verzekeren. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw samenwerking. 
 
Ondergetekende bevestigt dat deze waarschuwing naar de juiste regelgevende instanties en in 
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving wordt doorgestuurd. 
 
Hoogachtend, 

 
Robert Yocher 
Senior Vice President, Regulatory Affairs 
 
 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: Bevestigingsformulier  
Bijlage 2: Voltooiingsformulier.  
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Bevestigingsformulier 

URGENTE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING 
 
 

 (in te vullen door de locatievertegenwoordiger) 
 
Identificatienummer: FSCA APR2013.1 
Productnaam:  HeartWare®-controller 
Catalogusnummer:  1400, 1401XX 
Serienummer:   CON000001 t/m CON005472 
  

Naam kliniek/ziekenhuis  

  

Aantal betrokken controllers die zijn geïdentificeerd en in quarantaine zijn 
geplaatst van de voorraad op locatie (noteer '0' wanneer geen aanwezig).  

Als betrokken controllers naar een andere organisatie zijn overgedragen, dient u hieronder de 
contactgegevens in te vullen. Laat deze sectie leeg wanneer niet van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierbij bevestigt ondergetekende ontvangst en begrip van de urgente veiligheidswaarschuwing, FSCA 
APR2013.1 van HeartWare.  
 
 
 
 
 
 

    

Functie/Titel  Naam in drukletters  Handtekening/Datum 
 
 
Onderteken dit formulier en stuur het niet later dan 30 dagen vanaf de datum van deze brief terug 

naar uw HeartWare-vertegenwoordiger of naar het e-mailadres FSCA@heartware.com. 
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Voltooiingsformulier. 
URGENTE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING 

 
(in te vullen door de locatievertegenwoordiger of de HeartWare-vertegenwoordiger (zoals 

toepasselijk)) 
 
Identificatienummer: FSCA APR2013.1 
Productnaam:  HeartWare®-controller 
Catalogusnummer:  1400, 1401XX 
Serienummer:   CON000001 t/m CON005472 

 

 
Voorraad op locatie naar HeartWare geretourneed 
Aantal betrokken controllers die zijn geïdentificeerd in de voorraad op locatie (inclusief 
controllers voor 'ziekenhuistraining') en die naar HeartWare zijn geretourneerd (noteer '0' 
wanneer geen van toepassing zijn).   

RGA-nummer(s):  

 
Voorraad op locatie vastgehouden voor training op locatie 
Aantal betrokken controllers die door een HeartWare-vertegenwoordiger zijn geïdentificeerd 
in de voorraad op locatie als controllers voor 'ziekenhuistraining' en die gemarkeerd zijn met 
'Niet voor menselijk gebruik' (noteer '0' wanneer geen van toepassing zijn).   
 
Voorraad van patiënt naar HeartWare geretourneerd 
Aantal betrokken controllers die als hoofd- of back-upcontrollers worden gebruikt door 
huidige patiënten en die naar HeartWare zijn geretourneerd (noteer '0' wanneer geen van 
toepassing zijn). 

 

RGA-nummer(s):  
 
Naam en handtekening van HeartWare-vertegenwoordiger (indien van 
toepassing) Voltooiingsdatum 

  

 
~ In te vullen door vertegenwoordiger van ziekenhuis/kliniek ~ 

Hierbij bevestigt ondergetekende bovenstaande informatie in verband met de urgente 
veiligheidswaarschuwing, FSCA APR2013.1 van HeartWare.  Tenzij anders aangegeven op dit formulier, 
worden alle betrokken controllers die naar deze locatie zijn verzonden en waarvoor geen verantwoording 
wordt gegeven hierboven, beschouwd als zijnde vernietigd, verwerkt of eerder geretourneerd naar 
HeartWare. 

 

 Functie/Titel  Naam in drukletters  Handtekening/Datum  
 

Onderteken dit formulier en stuur het  niet later dan 6 maanden vanaf de datum van deze brief 
terug naar uw HeartWare-vertegenwoordiger of naar e-mailadres FSCA@heartware.com. 

Naam kliniek/ziekenhuis  


