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2 juli 2021 
 

DRINGEND FIELD SAFETY NOTICE  
 

Product Versie Onderdeelnummer 

Kaluza C-software 1.0*, 1.1.1, 1.1.2 
C10574, C10575, C10576, 
C10577, C10578, C10579, 
C10580, C10581, C21166 

 
 
Geachte Beckman Coulter-relatie, 
 
Beckman Coulter initieert een field safety corrective action van bovenstaand product. Deze brief 
bevat dan ook belangrijke informatie die uw onmiddellijke aandacht vereist. 

VASTSTELLING: Beckman Coulter heeft softwareanomalieën in Kaluza C ontdekt die 
foutieve resultaten kunnen genereren. 

VASTSTELLING 1: Er kunnen foutieve resultaten naar het Laboratory Information System 
(LIS) worden overgedragen wanneer een poort is ingesteld voor LIS-
overdracht en één of meer poorten in het gegevensdiagram zijn 
verwijderd (weergegeven als een poort in het venster Statistieken 
selecteren en Waarde (resultaat) voor LIS-overdracht in het LIS-
voorbeeldvenster). Deze vaststelling geldt voor elke computer waarop 
Kaluza C Software wordt gebruikt die op een LIS is aangesloten. 

VASTSTELLING 2: De autofluorescentiewaarden die Kaluza C uit het LMD-bestand 
(lijstmodus) laadt, komen niet overeen met de waarden die zijn 
ingesteld in de Advanced Compensation Module van Navios of Navios 
EX.   

Dit probleem treedt op wanneer sprake is van de volgende drie 
voorwaarden:  

• Kaluza laadt een LMD-bestand dat is gegenereerd met de 
Advanced Compensation-module.  

• Het acquisitieprotocol gebruikt een PEAK- of TOF-parameter in 
de derde positie.  

• Het LMD-bestand bevat het trefwoord @AUTOFL20 en de 
trefwoordwaarde is niet leeg.  

* Dit probleem heeft geen invloed op Kaluza C versie 1.0. 

GEVOLG 1: In het slechtste geval:  

• Foutieve resultaten kunnen het starten van antiretrovirale 
therapie en preventieve behandelingen tegen opportunistische 
infecties vertragen en daarmee allerlei complicaties 
veroorzaken (bijvoorbeeld opportunistische infecties) en 
ziekteprogressie voor het CD4+-tellingpaneel. 

• Voor patiënten met een hematologische maligniteit kan uitstel 
of annulering van een geplande hooggedoseerde 
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chemotherapie met levensreddende stamceltransplantatie 
progressie van de maligniteit veroorzaken, wat ernstige 
complicaties als gevolg kan hebben en/of de patiënt komt niet 
langer in aanmerking voor hooggedoseerde chemotherapie 
voor genezing of remissie met levensreddende 
stamceltransplantatie. Voor stamcelmobilisatie, waarbij de 
patiënt (voor autologe transplantatie) en de gezonde donor 
(allogene transplantatie) onnodig risico lopen op een herhaalde 
cytokinepuls (inclusief risico op een miltruptuur) en alle risico's 
van afereseverzameling met hoog bloedvolume. 

• Een verkeerde classificatie of diagnose van hematolymfoïde 
maligniteit die aanvullende tests en/of het opnieuw afnemen 
van bloed- of weefselmonsters als gevolg heeft. In het ergste 
geval wordt de juiste behandeling uitgesteld of een verkeerde 
behandeling gestart, met alle complicaties van dien. 

• Transfusie van een bloedbestanddeel kan ten onrechte worden 
vastgesteld als 'met gereduceerde leukocyten', wat blijvende 
allo-immunisatie kan veroorzaken. Dit betekent dat de patiënt 
in de toekomst een dringende of electieve 
bloedproducttransfusie met vertraging krijgt of niet kan 
verdragen. CMV-infectie kan ook voorkomen.  Bij immuno-
incompetente personen, zwangere vrouwen en baby's kan 
CMV-infectie blijvend letsel veroorzaken.   

GEVOLG 2: In het slechtste geval: 

• Foutieve resultaten kunnen het starten van antiretrovirale 
therapie en preventieve behandeling tegen opportunistische 
infecties vertragen en daarmee allerlei complicaties 
veroorzaken (bijvoorbeeld opportunistische infecties) en 
ziekteprogressie voor het CD4+-tellingpaneel. 

• Een verkeerde classificatie of diagnose van een 
hematolymfoïde maligniteit of lymfoproliferatieve aandoening, 
wat aanvullende tests en/of het opnieuw afnemen van bloed- of 
weefselmonsters als gevolg heeft. Het is mogelijk dat de juiste 
behandeling wordt uitgesteld of een verkeerde behandeling 
wordt gestart, met alle complicaties van dien.  

ACTIE 1: Als u een LIS gebruikt: 

• Bekijk de waarden in het LIS-voorbeeldvenster voor elke 
patiënt en controleer of ze overeenkomen met de statistieken 
van het Kaluza C-gegevensdiagram.  

• Als u foutieve resultaten opmerkt, moet u de foutieve statistiek 
uit het LIS-voorbeeldvenster verwijderen. 

• Werk de LIS-export bij om de gewenste poortstatistiek op te 
nemen volgens de gebruiksaanwijzing van Kaluza C 
(Gegevens exporteren naar het LIS). Sla de wijzigingen op. 

• Verifieer alle resultaten in het LIS-voorbeeldvenster en stuur ze 
naar het LIS.  

• Raadpleeg uw medisch directeur om te bepalen of een 
retrospectief onderzoek van de resultaten wordt gewaarborgd.  
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• Meld eventuele foutieve resultaten aan Beckman Coulter.

ACTIE 2: Als u Kaluza C met de Advanced Compensation Module van Navios of 
Navios EX gebruikt: 

• Controleer de statistische resultaten van de fluorescentie-
intensiteitsmetingen.

• Indien u foutieve resultaten opmerkt, moet u de
autofluorescentiewaarden handmatig aanpassen, de gegevens
opnieuw analyseren met de aangepaste
autofluorescentiewaarden en controleren of de juiste waarden
worden gegenereerd.

• Raadpleeg uw medisch directeur om te bepalen of een
retrospectief onderzoek van de resultaten wordt gewaarborgd.

• Meld eventuele foutieve resultaten aan Beckman Coulter.

OPLOSSING: Beckman Coulter zal een update van de Kaluza C-software 
beschikbaar stellen om het probleem op te lossen. 

De bevoegde nationale autoriteit werd geinformeerd over deze field safety corrective action. 

Gelieve deze informatie aan uw laboratoriummedewerkers mee te delen en bewaar deze 
notificatie in de kwaliteitsdocumentatie van uw laboratorium. Als u het product geleverd hebt 
aan een ander laboratorium, geef dan een kopie van deze brief aan deze partner. 

Vul bijgevoegd antwoordformulier in en stuur ons dit binnen de tien dagen terug zodat we zeker 
zijn dat u deze belangrijke informatie hebt ontvangen. 

Indien u meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met: 

• Via onze website: http://www.beckman.com
• Neem buiten de VS en Canada contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van

Beckman Coulter.

We verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak en bedanken u voor uw vertrouwen. 

Met vriendelijke groeten, 

..... 
Quality & Regulatory Affairs Manager, Northern Region Europe 

Bijlage: antwoordformulier 

Beckman Coulter, het gestileerde logo en de product- en dienstnamen van Beckman Coulter die in dit document 
worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Beckman Coulter, Inc. in de Verenigde 
Staten en andere landen. 




