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Beste perfusionisten en biomedisch ingenieurs, 

Gentherm Medical, LLC (voorheen Cincinnati Sub-Zero) voert een vrijwillige correctie van de handleiding uit: 

Hemotherm CE koel-/verwarmingsapparaat met twee reservoirs, model 400CE, 230/115V  
De betreffende serienummers zijn: (092-10011CE – 212-11511CE) 

Raadpleeg de bijgevoegde productetiketten in Bijlage A voor een gemakkelijke identificatie van het product 
op gebruikersniveau. 

Het Hemotherm® koel-/verwarmingsapparaat met twee reservoirs (model 400CE) wordt gebruikt om de 
temperatuur van het water dat door een bloedoxygenator/warmtewisselaar stroomt en dat wordt gebruikt om 
bloed te koelen of te verwarmen tijdens cardiopulmonale bypassprocedures van 6 uur of korter, te verlagen, 
in stand te houden of te verhogen.  Het Hemotherm-koel-/verwarmingsapparaat met twee reservoirs kan ook 
worden gebruikt met een hyper-/hypothermiedeken onder de patiënt om deze via conductieve 
warmteoverdracht te verwarmen. 

Deze correctie van de handleiding gebeurt om het etiket van aanvullend advies te voorzien betreffende het 
desinfectieproces voor het Hemotherm CE-apparaat en accessoires.  

Bij gebruik van Hemotherm CE-apparaten bestaat er risico op besmetting van het apparaat en infectie van de 
patiënt omdat er organismen (waaronder non-tuberculeuze mycobacteriën of NTM) kunnen groeien in de 
watersystemen van een koel-/verwarmingsapparaat en de kans bestaat dat er tijdens een operatie 
verontreinigd water van een koel-/verwarmingsapparaat wordt verneveld in de operatiekamer dat de patiënt 
kan infecteren.  Voorgestelde maatregelen om dit risico te beperken, worden hieronder weergegeven en de 
reiniging en desinfectie worden verder gevalideerd.  Eventuele updates van de reinigings- en 
desinfectieprocedures worden nog meegedeeld. 

Om het risico op besmetting te beperken, worden de volgende maatregelen voorgesteld: 

 Gebruik geen kraanwater voor het spoelen, vullen, bijvullen of afvullen van de reservoirs van
het koel-/verwarmingsapparaat. Gebruik alleen steriel water of water dat door een filter van
0,22 micron of kleiner is gevoerd.

 Gebruik bij gebruik van een ander koel-/verwarmingsapparaat nieuwe accessoires, slangen
en connectors om mogelijke herbesmetting te voorkomen.

 Bij verkleuring of troebelheid in de vloeistofleidingen/-circuits moet u het koel-
/verwarmingsapparaat onmiddellijk buiten gebruik stellen en reinigen en desinfecteren. Dit
kan op besmetting wijzen.

 Als u zich alsnog zorgen maakt over besmetting van het apparaat of als u een apparaat
buiten gebruikt heeft gesteld vanwege besmetting, kunt u onze afdeling Medisch Technische
Service e-mailen via medtechsupport@gentherm.com of bellen naar 1-888-437-5608 (gratis
nummer, alleen in de VS).



INSTRUCTIES VOOR KLANTEN: 
1) Controleer onmiddellijk uw voorraad, vraag de bijgewerkte handleidingen op en verwijder de

verouderde handleidingen uit het systeem.
2) U kunt de bijgewerkte handleidingen vinden op www.gentherm.com. U kunt ook een fysiek exemplaar

aanvragen bij Gentherm Medical, LLC op 1-888-437-5608 (gratis nummer, alleen in de VS).
3) Zorg ervoor dat alle gebruikers op de hoogte zijn van de inhoud van deze brief. Als u dit product

verder heeft gedistribueerd, gelieve uw klanten te voorzien van een kopie van deze kennisgeving.
Gemakshalve zijn verdere richtlijnen voor het desinfectieproces voor het Hemotherm CE 
bijgevoegd.   

4) Vul het bijgevoegde antwoordformulier in en stuur het zo spoedig mogelijk terug om ontvangst
van deze kennisgeving te bevestigen en om Gentherm Medical, LLC te laten weten dat u de
gevraagde maatregelen heeft getroffen en uitgevoerd. Stuur het formulier terug per e-mail naar
FA2021-004@gentherm.com of per post naar:

Gentherm Medical, LLC 
12011 Mosteller Road 
Cincinnati, OH 45241, VS 

Deze correctie van de handleiding moet worden uitgevoerd tot op het gebruikersniveau. Uw hulp wordt 
gewaardeerd en is noodzakelijk voor een degelijkere reinigings- en desinfectieprocedure.  Voor vragen kunt u 
bellen naar de Medisch-technische ondersteuning van Gentherm op 1-888-437-5608 (gratis nummer, alleen 
in de VS). 

De Bevoegde (Regulerende) Autoriteit van uw land is op de hoogte gesteld van deze communicatie naar uw 
klanten. 

Doorgeven van deze veiligheidskennisgeving:  

Deze kennisgeving moet aan iedereen binnen uw organisatie worden doorgegeven die ervan op de hoogte 
moet zijn. Dit geldt ook voor andere organisaties waaraan de betrokken apparaten mogelijk zijn 
overgedragen. 

Geef deze kennisgeving door aan andere organisaties waarvoor deze kennisgeving van belang kan zijn. 

Houd deze kennisgeving en de te nemen maatregelen voldoende lang onder de aandacht om te verzekeren 
dat de juiste corrigerende maatregelen zijn genomen.  

Meld alle incidenten met betrekking tot het apparaat bij de producent, distributeur of plaatselijke 
vertegenwoordiger en, indien nodig, bij de nationale Bevoegde Autoriteit, aangezien dit belangrijke feedback 
oplevert. 

Contactpersoon: 
..........................
Gentherm Medical, LLC 
12011 Mosteller Road 
+1-513-719-3262

Met vriendelijke groet, 

...................................
Hoofd kwaliteitsbeheersing 
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Antwoordformulier terugroepactie 
Vul dit formulier in nadat de instructies in de terugroepbrief zijn uitgevoerd. Stuur het formulier terug per post 
naar Gentherm Medical, LLC, 12011 Mosteller Road, Cincinnati, OH 45241, VS, per fax naar +1-513-772-
9119 of per e-mail naar FA2021-004@gentherm.com.  

ALLES aankruisen wat van toepassing is. 

☐ Ik heb de instructies van de veiligheidskennisgeving gelezen en begrepen.

☐ Ik heb mijn voorraad gecontroleerd en mijn instelling heeft ______ betrokken Hemotherm-apparaten.

Noteer de serienummers van uw Hemotherm-apparaten:

☐ Ik heb onze huidige bedienings- en technische handleiding voor Hemotherm-apparaten door de
bijgewerkte handleidingen vervangen.

Handtekening Datum

Naam in blokletters E-mailadres

Naam instelling Adres, plaats, provincie, postcode van instelling 

Telefoonnummer

Alleen voor distributeurs: 

☐ Ik heb mijn klanten naar wie dit product werd verzonden, geïdentificeerd en op de hoogte gebracht per;

(Vermeld datum en wijze van kennisgeving) 

OF 

☐ Bijgevoegd is een lijst met klanten die dit product (mogelijk) hebben ontvangen.  Ik zou graag willen dat
Gentherm Medical mijn klanten op de hoogte brengt.

Stuur het formulier terug per fax of e-mail. 
E-mail: FA2021-004@gentherm.com
Fax: +1-513-772-9119
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Bijlage A: Productetiket voor Hemotherm 400CE 

Bijlage B: Overzicht van de wijzigingen in de 
handleiding van Hemotherm CE 

 Gebruik geen kraanwater voor het spoelen, vullen, bijvullen of afvullen van de reservoirs van
het koel-/verwarmingsapparaat. Gebruik alleen steriel water of water dat door een filter van
0,22 micron of kleiner is gevoerd.

 Gebruik bij gebruik van een ander koel-/verwarmingsapparaat nieuwe accessoires, slangen
en connectors om mogelijke herbesmetting te voorkomen.

 Bij verkleuring of troebelheid in de vloeistofleidingen/-circuits moet u het koel-
/verwarmingsapparaat onmiddellijk buiten gebruik stellen en reinigen en desinfecteren. Dit
kan op besmetting wijzen.

 Als u zich alsnog zorgen maakt over besmetting van het apparaat kunt u onze afdeling
Medisch Technische Service e-mailen via medtechsupport@gentherm.com of bellen naar 1-
888-437-5608 (gratis nummer, alleen in de VS).


