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DRINGENDE VEILIGHEIDSMEDEDELING 
 

Betrokken product: Keramische heupprothesen 

Referentie corrigerende veiligheidsactie: R-2016-24 

Maatregel n.a.v. corrigerende veiligheidsactie: Modificatie van het product 

Datum: 06 juni 2016 

Details van het betrokken product: Zie hieronder 

 

 

Beste chirurg, 

 

Middels deze brief wordt u geïnformeerd over een vrijwillige corrigerende veiligheidsactie met betrekking 

tot het constante gebruik van alle keramische heupprothesen, waaronder bolvormige femurkoppen en 

acetabulumcupliners/-inserts die wereldwijd door Smith & Nephew zijn gefabriceerd of gedistribueerd.  

 

Deze actie is aangemeld bij de relevante bevoegde instanties. 

 

Reden voor de corrigerende actie 

In heupartroplastiek worden al jaren keramische onderdelen gebruikt.  Deze onderdelen kunnen breken 

en dienen na verloop van tijd te worden gereviseerd.  In recent marktonderzoek wordt gesuggereerd dat 

keramische stukjes van gebroken keramische heupprothese-onderdelen in het gewricht kunnen 

achterblijven na de revisieoperatie, wat kan leiden tot vroegtijdige slijtage van de revisie-onderdelen 

indien die van niet-keramisch materiaal zijn.  Daardoor kan een aanvullende revisieoperatie nodig zijn.   

 

Smith & Nephew heeft een veiligheidswaarschuwing afgegeven voor het gebruik van niet-keramische 

materialen voor de revisie van keramische onderdelen die voor heupartroplastiek worden gebruikt.    

 

Informatie met betrekking tot patiëntveiligheid 

Indien een heupprotheserevisie is vereist naar aanleiding van een gebroken keramisch deel, mogen 

revisies alleen worden uitgevoerd met een keramische bolvormige femurkop, ter voorkoming van 

overmatige slijtage van de revisie-onderdelen.  

 

Indien een revisie van een gebroken keramisch deel nodig is, moeten de bolvormige femurkop en de 

insert worden gereviseerd. Verwijder alle losse herkenbare onderdelen en irrigeer en was het te opereren 

gebied. Indien de femurhals intact is, dient er een speciale keramische bolvormige femurkop* te worden 

gebruikt voor de revisie, in combinatie met een metalen halsaanpasser. Metalen of OXINIUM™ 

bolvormige femurkoppen met polyethyleen insert worden niet gebruikt voor de revisie van gebroken 

keramische onderdelen. Wanneer de hals is beschadigd of er een passende keramische bolvormige 

femurkop* beschikbaar is voor de revisie, dient de femursteel te worden gereviseerd om in een passende 

femurhals voor de nieuwe keramische bolvormige femurkop te voorzien. 
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Zorg er als de keramische liners/inserts zijn gebroken voor dat alle losse delen zijn verwijderd zoals 

hierboven beschreven. Een uitwisseling van polyethyleen, keramische of keramisch-polyethyleen (alleen 

BICON-PLUS™) inserts zou voor revisiedoeleinden mogelijk moeten zijn als de binnenste acetabulumcup 

niet is beschadigd en de cup in de juiste positie blijft.   

 

Let op: 

 

1. Een uitwisseling van gebroken keramische liners is niet mogelijk voor het REFLECTION™-

acetabulumsysteem en vereist een revisie van de cup. 

2. Er moet een nieuwe keramische liner worden geplaatst wanneer er een (gebroken) keramische 

liner van het R3™-acetabulumsysteem wordt verwijderd.   

 

 

Door de gebruiker te ondernemen acties 

1. Gebruik Smith & Nephew-heupsystemen alleen volgens deze veiligheidswaarschuwing. 

2. Vul het retourformulier in en stuur het naar uw nationale Smith & Nephew 

agentschap/distributeur ter bevestiging van de ontvangst van deze veiligheidsmededeling. (zie 

contactgegevens hieronder) 

3. Geef deze veiligheidsinformatie door aan iedereen binnen uw organisatie die ervan op de hoogte 

moet zijn. 

4. Schenk gedurende een redelijke termijn aandacht aan deze mededeling en de noodzakelijke 

maatregelen, om ervoor te zorgen dat de corrigerende veiligheidsactie effectief is. 

 

Betrokken producten 

Keramische 

onderdelen 
Fabrikant 

Artikel-

/catalogusnummers 

BIOLOX® OPTION* 
CeramTec GmbH (alleen bolvormige 

femurkop) 
Alle 

BIOLOX® DELTA 
Smith & Nephew Orthopaedics AG 

Smith & Nephew, Inc. 
Alle 

BIOLOX® FORTE 
Smith & Nephew Orthopaedics AG 

Smith & Nephew, Inc. 
Alle 
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Smith & Nephew levert uitsluitend producten die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen en biedt 

ondersteuning aan alle chirurgen en patiënten die deze producten gebruiken.   

 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw lokale S&N vertegenwoordiger of via de onderstaande 

contactgegevens : 

Contactgegevens dochteronderneming/distributeur 

Algemene informatie en retourformulier 

Smith- Nephew NV/SA 

Hilde Van Mechelen – RA Manager Benelux 

Hector Henneaulaan 366 

B- 1930 Zaventem  

Email: Bxl-vigilance@smith-nephew.com 

Fax: 0032 2 7261035 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Andy Weymann, M.D.    Hilde Van Mechelen   . 

Chief Medical Officer     RA Manager Benelux 

Advance Surgical Devices Division    Smith-Nephew NV/SA 

Smith & Nephew 
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Retourformulier:  GELIEVE ZO SPOEDIG MOGELIJK TERUG TE STUREN 

Vul dit bevestigingsformulier in en stuur het voor 15 juni’16 op naar Bxl-vigilance@smith-nephew.com of fax het naar 02/ 

7261035 om te voorkomen dat u herhalingsverzoeken ontvangt.  

 

Referentie:R-2016-24 

 

  Wij bevestigen de ontvangst van deze veiligheidsmededeling en zijn van deze mededeling op de 

hoogte. 

 

Instelling (drukletters aub):  _____________________________________                                                                                                                             

 

Naam (drukletters aub):           

 

Datum : _____________________________          handtekening:____________________________                                                                                                                                           
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