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Dringende veiligheidsmededeling 
 

 
   Niet-adhesief vloeibaar embolisatiesysteem PHIL (precipitating hydrophobic injectable 
   liquid [precipiterende hydrofobe injecteerbare vloeistof])  

FSCA-identificatie: FCA-nr. 2016-01 

Soort actie – retournering van een product aan de leverancier (MicroVention Europe, adres 

hieronder) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datum: 

 
Aan alle betrokkenen 
 
 
Nadere informatie over de betrokken hulpmiddelen: 

 

Het PHIL-hulpmiddel is bestemd voor gebruik bij de embolisatie van laesies in de perifere en 
neurovasculatuur, waaronder arterioveneuze malformaties en hypervasculaire tumoren. 

PHIL is een niet-adhesief embolisatiemateriaal op basis van een copolymeer (poly del parnes) en 
polyhydroxyethylmethacrylaat) dat vóór gebruik in DMSO wordt opgelost. 

 

De corrigerende veiligheidsmaatregel (Field Safety Corrective Action, FSCA) betreft de volgende 
PHIL-modelnamen/-nummers: 

 

Catalogusnr. Concentratie Wanneer te gebruiken 
Volume 

embolisatievloeistof 
Embolisatie-
vermogen 

Viscositeit 

LEN10250 PHIL 25%  Scenario’s met lage flow 

 Distale toegang 
 

1 ml 0,85 ml 16 cSt 

LEN10300at
alogusnr. 

PHIL 30%  Scenario’s met matige flow 

 Wanneer injecties in de 
voedende steel worden 
uitgevoerd dicht bij de 
nidus 

1 ml 0,87 ml 36 cSt 

LEN10350 PHIL 35%  Scenario’s met hogere flow 

 Embolisatie van grote 
fistuleuze componenten 

1 ml 0,94 ml 72 cSt 

 

 

De lijst van de betrokken partijen/productieloten is bijgevoegd. 

 
Beschrijving van het probleem: 
Er is vastgesteld dat uit de PHIL-houder (spuit) onbedoelde elementen (metalen) in oplossing 
kunnen gaan in het PHIL-hulpmiddelpreparaat. Door deze uitwassing kan het PHIL-hulpmiddel 
verkleuren, maar het is ook mogelijk dat het uiterlijk van het hulpmiddel niet verandert. Op dit 
moment zijn er geen ongewenste voorvallen met betrekking tot het productgebrek noch specifieke 
reacties van patiënten gemeld aan de fabrikant. 
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Momenteel heeft MicroVention geen potentieel risico voor patiënten geïdentificeerd in verband met 
eerdere toepassingen van PHIL-hulpmiddelen. 

 
De volgende acties dienen door de gebruiker te worden ondernomen: 

 Identificeren en in quarantaine plaatsen van alle hulpmiddelen in het bezit van de gebruiker – 

onmiddellijk na ontvangst van deze dringende veiligheidsmededeling 

 Retourneren van alle hulpmiddelen in het bezit van de gebruiker aan de fabrikant (MicroVention 

Europe) – binnen 2 weken na ontvangst van deze dringende veiligheidsmededeling 

 Retourneren van de volgende bevestigingsformulieren (bijgevoegd) aan de fabrikant:  

o Ontvangstbevestiging van deze dringende veiligheidsmededeling – onmiddellijk na 

ontvangst 

o Het formulier met bevestiging van het aantal en de lotnummers van de hulpmiddelen die 

in bezit zijn en die gedistribueerd zijn (distributieadministratie) – binnen 2 werkdagen na 

ontvangst van deze dringende veiligheidsmededeling 

o Het formulier met bevestiging van het aantal en de lotnummers van de hulpmiddelen die 

aan de fabrikant zijn geretourneerd – binnen 2 weken na ontvangst van deze dringende 

veiligheidsmededeling 

 Aanbevolen follow-up van patiënten – doorgaan met het verzamelen en melden van alle 

ongewenste voorvallen/patiëntreacties binnen één jaar na de datum van deze dringende 

veiligheidsmededeling 

 
Doorgifte van deze dringende veiligheidsmededeling (indien van toepassing): 

 
Dit bericht moet worden doorgegeven aan iedereen binnen uw organisatie die hiervan op de 
hoogte moet zijn en aan elke organisatie waaraan de potentieel getroffen hulpmiddelen zijn 
overgedragen (indien van toepassing). 

 
Geef dit bericht door aan andere organisaties die gevolgen ondervinden van deze actie (indien van 
toepassing). 

 
Zorg dat dit bericht en de resulterende actie gedurende een passende termijn onder de aandacht 
blijven om de effectiviteit van de corrigerende maatregel te waarborgen.  

 
Stuur alle bevestigingsformulieren en vragen naar de contactpersoon hieronder: 
 
MicroVention Europe S.A.R.L 
30 bis rue du Vieil Abreuvoir 
78100 Saint-German-en-Laye 
Frankrijk 
Tel. +33(1)39 21 77 46 
Fax +33(1)39 21 16 01 
contact.europe@microvention.com 
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Ondergetekende bevestigt dat dit bericht aan de desbetreffende regelgevende instanties is verstrekt.  

 
Handtekening: 
 


