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Geachte arts / geachte apotheker, 
 
Medtronic heeft verbeteringen aangebracht aan de SynchroMed® II pomp, die de kans op kortsluiting van het 
interne elektrische circuit en motorcorrosie  wat tot onderbreking van de therapie kan leiden, verkleinen.  Er is 
geen nieuwe informatie aangaande de veiligheid of de prestaties van de SynchroMed II pomp.  De genoemde 
verbeteringen zijn onderdeel van voortdurende activiteiten rond monitoring en het verbeteren van de 
productprestaties.  Alle SynchroMed II pompen worden vanaf nu geproduceerd met deze 
ontwerpveranderingen. 
 
Met deze brief willen wij u informeren dat uw Medtronic vertegenwoordiger u graag wil helpen om eventuele 
ongebruikte SynchroMed II pompen die geproduceerd zijn vóórdat deze ontwerpveranderingen zijn 
doorgevoerd, te ruilen voor pompen van het nieuwe ontwerp. SynchroMed II pompen die geproduceerd zijn 
vóór de ontwerpveranderingen kunt u als volgt identificeren, op basis van de Use By Date (te gebruiken vóór 
datum). 
 
Elke pomp met een Use By date van  14 Mei 2017  of eerder, is geproduceerd vóór de ontwerpveranderingen. 
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Informatie aangaande kortsluiting van het interne elektrische circuit en motorcorrosie is eerder naar u 
gecommuniceerd middels Belangrijke Veiligheidsinformatie brieven, uitgegeven door Medtronic in November 
2012 (Medtronic ref. FA553) en Mei 2013 (Medtronic ref. FA574). 
 
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG – AFMPS)  is op de hoogte 
gebracht van dit probleem. 
 
Wij verzoeken u deze informatie te delen met andere belanghebbenden in uw organisatie. Indien een getroffen 
product is verstuurd naar een andere vestiging van uw instelling, gelieve deze informatie naar deze vestiging 
door te sturen en eventueel te assisteren met het retourneren van getroffen producten. 
 
Wij streven ernaar u te allen tijde optimaal te informeren over de veiligheid en prestaties van onze producten, 
waarbij gebruikers- en patiëntveiligheid voorop staat. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en zullen u alle 
nodige ondersteuning bieden. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit probleem mogelijk 
veroorzaakt.  
 
Indien u nog vragen heeft over het omruilen van  SynchroMed II pompen die geproduceerd zijn voor deze 
ontwerpveranderingen , neemt u dan contact op met uw sales representative of met Medtronic Belgium  op 
telefoonnr.: 02-4560900. 
 
Hoogachtend, 
 
Medtronic Belgium 
 
  
 
Olivia Natens 
Country Director Belgium 
 
LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 
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