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Kennisgeving veiligheid – Belangrijke informatie betreffende medisch instrument 
 

WATCHMAN® Left Atrial Appendage Closure Device with Delivery System 
and 

WATCHMAN® Access System Access Sheath with Dilator 
 
 
 
Geachte «Users_Name», 
 
 
Boston Scientific (BSC) geeft een vrijwillige Veiligheidskennisgeving uit voor de WATCHMAN-
technologie, die het WATCHMAN linker hartoor Sluithulpmiddel (LAA) met plaatsingssysteem en 
het WATCHMAN Toegangssysteem omvat.  
  
BSC heeft vastgesteld dat verkeerde uitlijning van de hemostaseklep kan optreden als de klep wordt 
vastgedraaid met de dilatator op zijn plaats, wat er mogelijk toe kan leiden dat het sluiten van de klep 
op een later moment wordt verhinderd. Deze veiligheidskennisgeving is een aanvulling op de 
bestaande gebruiksaanwijzing en biedt verdere richtlijnen met betrekking tot het correcte gebruik van 
de hemostaseklep om verkeerde uitlijning te voorkomen en de klep veilig te sluiten, waardoor de kans 
op ongewenst lekken van bloed tot een minimum wordt beperkt. 
  
Er worden geen producten teruggeroepen en u hoeft geen producten terug te sturen naar Boston 
Scientific.  
  
Dit heeft geen invloed op eerder geïmplanteerde hulpmiddelen. 
 
Actie vereist 
Het is van groot belang dat u deze gehele Veiligheidskennisgeving leest en ervoor zorgt dat alle 
gebruikers van het WATCHMAN LAA Sluithulpmiddel met plaatsingssysteem en het WATCHMAN 
Toegangssysteem op de hoogte zijn van deze Veiligheidskennisgeving (raadpleeg a.u.b. de 
bijgevoegde lijst van betrokken producten). U moet tevens het bijgesloten Bevestigingsformulier 
invullen en terugsturen naar Boston Scientific, waarmee u aangeeft dat u de belangrijke 
informatie in deze Veiligheidskennisgeving heeft ontvangen, gelezen en begrepen. 
  
Bijgewerkte gebruiksaanwijzing 
In de volgende gedeelten van de gebruiksaanwijzingen van het WATCHMAN LAA Sluithulpmiddel 
en het WATCHMAN Toegangssysteem wordt het correcte gebruik van de hemostaseklep en de 
interactie tussen de Toegangssysteem en de dilatator toegelicht. De toevoegingen aan de huidige 
gebruiksaanwijzing zijn in het blauw gemarkeerd: 
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Van toepassing op de gebruiksaanwijzing van het WATCHMAN LAA sluitings instrument met 
leverings systeem en het Watchman toegangs Systeem: 
 

3. Maak het WATCHMAN-toegangssysteem gereed. 
 
Opmerking: Inspecteer de steriele verpakking en het WATCHMAN-toegangssysteem vóór 
gebruik. NIET GEBRUIKEN als de steriele barrière op enige wijze is aangetast 
 
A. Neem de toegangshuls en de dilatator onder steriele omstandigheden uit de verpakking. 
B. Inspecteer ze voor gebruik om u ervan te verzekeren dat ze niet beschadigd zijn. 
C. Spoel de toegangshuls en de dilatator vóór gebruik met zoutoplossing. 
D. Steek de dilatator in de hemostaseklep van de toegangshuls. 
 
Opmerking: Wanneer de dilatator goed op de hemostaseklep van de toegangshuls wordt 
aangesloten, hoort u een klik. 
 
Opmerking: Draai de hemostaseklep niet vast terwijl de dilatator in het WATCHMAN-
toegangssysteem is ingebracht. De dilatator zal zelf het lumen van het WATCHMAN-
toegangssysteem afdichten en een hemostase creëren. Door de klep vast te draaien op de 
dilatator kunnen de klepdraden worden beschadigd wat kan leiden tot moeilijk sluiten van de 
klep en een onvolledige afdichting als de dilatator eenmaal is weggehaald. 

 
4. Voer het WATCHMAN-toegangssysteem over de voerdraad op tot in de linkerboezem (LA). 
Houd de dilatator tegen wanneer de toegangshuls bij het midden van de LA is gekomen en 
voer alleen de toegangshuls op tot de uitgangspositie in de LA of het ostium van de bovenste 
linker longvene. 
 
Opmerking: Zorg dat u bij het inbrengen van het WATCHMAN-toegangssysteem geen 
hartstructuren beschadigt. 
 
5. Verwijder de dilatator en de voerdraad maar laat de toegangshuls op zijn plaats zitten. Laat 
enige terugstroming plaatsvinden om het risico op de introductie van lucht tot een minimum te 
beperken voordat u de klep aandraait. Spoel met zoutoplossing. 
 
Indien na verwijdering van de dilitator aanhoudend zwart bloed wordt waargenomen van de 
klep ondanks de poging deze te sluiten, moet de klepdop (tegen de klok in draaien) 
worden losgedraaid totdat de dip vrij kan draaien. Probeer de klep dan opnieuw te sluiten door 
een lichte voorwaartse druk op de klepdop uit te oefenen tijdens het sluiten (draaien met de 
klok mee) om ervoor te zorgen dat de klepbedrading goed vastzit. Tijdens het uitvoeren van 
deze stappen is handmatige afsluiting van de klepopening met een vinger die in een 
handschoen zit aan te raden om het bloedverlies te minimaliseren. 
 
Opmerking: Deze stappen kunnen worden herhaald indien nodig. Als dit echter het lekken van 
het bloed niet vermindert, moet de gebruiker de WATCHMAN-toegangshuls weghalen en 
vervangen alvorens verder de gaan met de procedure. 
 (Ga verder met het volgen van de bestaande gebruiksaanwijzing)  

 
Uitsluitend van toepassing op het WATCHMAN LAA sluitings instrument met leverings 
systeem. 
 

8. Draai de proximale klep op de toegangshuls los om enige terugstroming te verkrijgen 
voordat u het plaatsingssysteem insteekt. Opmerking: De hemostaseklep moet onbelemmerd 
draaien (helemaal geopend kunnen worden). 
 
 
Opmerking: Door de klep vast te draaien op het WATCHMAN-plaatsingssysteem kunnen de 
klepdraden worden beschadigd wat kan leiden tot moeilijk sluiten van de klep en een 
onvolledige afdichting als het WATCHMAN-plaatsingssysteem wordt weggehaald. 
 

(Ga verder met het volgen van de bestaande gebruiksaanwijzing) 
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Onze gegevens tonen aan dat uw instelling een aantal van de betrokken producten heeft ontvangen.  
Onderstaande tabel geeft een compleet overzicht van alle bij deze retouractie betrokken 
producten, inclusief productomschrijving, materiaalnummer (UPN), lotnummers en expiratiedatum. 
Let op: alleen de materiaalnummers en lotnummers genoemd in onderstaande tabel zijn 
betrokken. Geen enkel ander Boston Scientific product is betrokken bij deze vrijwillige 
Veiligheidskennisgeving. 
 

Product Omschrijving Materiaal/UPN Lot/Batch nummer Expiratie Datum 

WATCHMAN® Left Atrial 
Appendage Closure Device with 

Delivery System 

M635WS21060 

Zie bijgevoegde lijst 

M635WS24060 
M635WS27060 
M635WS30060 
M635WS33060 

WATCHMAN® Access System  
M635TS10060 
M635TS20060 
M635TS40060 

 
AANWIJZINGEN: 
 
1. Hang de informatie op een opvallende plaats dichtbij het betrokken product en/of neem 

andere stappen overeenkomstig uw interne regelingen en procedures, zodat de informatie 
gemakkelijk toegangelijk is voor alle gebruikers van het product. 

 
2. U wordt verzocht het bijgesloten Erkenningsformulier in te vullen, zelfs als u geen van de 

betrokken producten in bezit hebt.  
 
3. Nadat u het Erkenningsformulier ingevuld heeft, kunt u het op of vóór 14 september 2015, 

naar uw plaatselijke Boston Scientific-klantenservice sturen, ter attentie van 
«Customer_Service_Fax_Number». 

 
4. Geef deze mededeling door aan alle zorgverleners in uw instelling die ervan op de hoogte dienen te 

zijn en aan elke instelling waaraan de mogelijk betrokken hulpmiddelen zijn overgedragen (indien 
dat het geval is). Geef Boston Scientific gedetaileerde informatie over betrokken hulpmiddelen die 
aan andere instellingen zijn overgedragen (indien dat het geval is). 

 
Hoewel Boston Scientific fysiek geen producten terughaalt, worden de bevoegde overheidsinstanties 
op de hoogte gebracht van deze Kennisgeving inzake veiligheid. 
 
We betreuren het ongemak dat deze actie voor u veroorzaakt, maar stellen uw begrip voor onze 
maatregelen voor patiëntveiligheid en klantentevredenheid op prijs. 
 
Als u vragen of hulp nodig heeft bij deze kennisgeving inzake veiligheid, neem dan contact op met uw 
plaatselijke vertegenwoordiger.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Marie Pierre Barlangua     Bijlagen: - Erkenningsformulier  
Quality Department           - Lijst van de getroffen producten 
Boston Scientific International S.A.  
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Het formulier a.u.b. invullen, en naar uw plaatselijke 
klantenservice sturen:  

«Customer_Service_Fax_Number»  
 
 
«Sold_to» - «Hospital_Name» - «City» - «Country_name» 

 
Erkenningsformulier – Kennisgeving inzake veiligheid 

 
WATCHMAN® Left Atrial Appendage Closure Device with Delivery System 

and 
WATCHMAN® Access System Access Sheath with Dilator  

 
91033431-FA 

 
 

 
Ik bevestig hierbij de ontvangst van Boston Scientific's Kennisgeving 

veiligheid d.d. 31 August 2015 voor de 

 
WATCHMAN® Left Atrial Appendage Closure Device with Delivery System 

 
And 

 
WATCHMAN® Access System Access Sheath with Dilator 

 
 

en heb de gevraagde aan wijzigingen opgevolgd  zoals beschreven in de   

brief  
 
 
 
NAAM* ___________________________________________ FUNCTIE _____________________________ 
(Typen of met blokletters invullen a.u.b.) 
 
 
Telefoon _____________________________________________ Afdeling ___________________________ 
 
 
HANDTEKENING ZIEKENHUIS*__________________________________ DATUM*___________________ 
* Vereist vakje          (dd/mm/jjjj)  
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