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Geachte zorgverlener, 

Met deze brief willen wij u informeren over de aanstaande beschikbaarheid van een software-update voor 
CareLink SmartSync™-implantaatbeheer (SmartSync) ter ondersteuning van Medtronic Percepta™-, 
Serena™- en Solara™-pacemakers voor hart-resynchronisatietherapie (CRT-P). Met deze update wordt een 
probleem met de SmartSync-software opgelost waarbij de resterende gebruiksduur van deze apparaten te 
hoog wordt geschat gedurende een periode van ongeveer 6 maanden voordat het aanbevolen 
vervangingstijdstip (RRT; Recommended Replacement Time) wordt bereikt.  

Tot 9 maart 2021 heeft Medtronic vier (4) klachten ontvangen als gevolg van dit probleem. Er zijn geen 
ongewenste voorvallen of blijvend letsel van patiënten gemeld in verband met dit probleem. Als SmartSync 
niet met deze software-update wordt bijgewerkt, kan verwarring over de resterende gebruiksduur van het 
implantaat leiden tot een gemist RRT-alarm en een mogelijk vertraagde interventie. De werking van de batterij 
wordt niet beïnvloed door deze foutieve weergave op de programmer. De RRT zal op de juiste manier 
waarschuwen, en als patiënten worden gevolgd volgens de gebruikelijke klinische praktijk, is het risico voor 
patiënten minimaal. 

De SmartSync-softwaretoepassing gebruikt de gemeten batterijspanning om te detecteren wanneer het 
implantaat ongeveer 6 maanden van de RRT-spanningsdrempel is verwijderd. Tijdens deze periode 
voorafgaand aan de RRT berekent de software de resterende gebruiksduur door een fout in het software-
algoritme niet op de juiste manier.  

Er wordt alleen een te hoge schatting gemaakt wanneer door SmartSync bij het implantaat gegevens worden 
opgevraagd en het implantaat zich binnen ongeveer 6 maanden van zijn RRT-indicatie bevindt. Een correcte 
schatting van de resterende gebruiksduur kan worden verkregen door met een Model 2090- of Encore-
programmer, of via een transmissie bij externe CareLink-bewaking, gegevens bij het implantaat op te vragen. 
Deze fout heeft geen invloed op andere apparaten die door SmartSync worden ondersteund. 

Er zullen software-updates voor SmartSync beschikbaar worden gesteld om dit probleem met de weergave op 
de programmer (Percepta™ /Serena™/ Solara™, D00U004, versie 4.0) te verhelpen. Artsen kunnen hun 
SmartSync-app bijwerken door op hun tablet verbinding met internet te maken en de update te accepteren. 
Wanneer de software beschikbaar is, kan een vertegenwoordiger of een bevoegde medewerker van Medtronic 
u, afhankelijk van de behoeften en de toegankelijkheid van uw instelling, helpen bij het bijwerken van de 
SmartSync-tablets van uw account.  



Wanneer de update is uitgevoerd, worden de SmartSync-schattingen van de resterende gebruiksduur van de 
implantaten niet langer door dit probleem beïnvloed. Er is geen verandering in de behandeling van de patiënt 
nodig. Het is niet nodig om patiënten in te plannen vóór hun volgende reguliere vervolgconsult. Het implantaat 
van de patiënt heeft geen update nodig. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op de hoogte gebracht van deze communicatie. 

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. 

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, neemt u dan contact op met uw contactpersoon of met Medtronic Trading NL B.V. 
op telefoonnummer: 040-7117555. 

Hoogachtend, 

...............................
Sr. Regulatory Affairs Specialist 

LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 
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