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Dringende veiligheidskennisgeving  
Vectris™ SureScan™ MRI-geleidingsdraadsets 

Onderdeelnummers 977A260, 977A275, 977A290 
Onjuiste afstand tussen geleidingsdraden op labels 

Recall 
 

Juli 2021, 
 
Medtronic-referentienr: FA984 
 
Geachte medische zorgverlener, 
 
Het doel van deze brief is u te informeren over het feit dat Medtronic op vrijwillige basis specifieke 
productidentificatienummers (PIN's) van de Vectris SureScan MRI-geleidingsdraadsets terugroept 
vanwege onjuiste informatie over de afstand tussen geleidingsdraden die staat afgedrukt op de labels 
van de verpakkingsdoos en de steriele verpakking. Lees de informatie in deze brief goed door en 
verwijder alle ongebruikte betrokken producten uit uw voorraad in afwachting van retournering aan 
Medtronic. 
 
Beschrijving van het probleem: 
Medtronic heeft vastgesteld dat specifieke PIN's van de Vectris SureScan MRI-geleidingsdraadsets 
onjuiste informatie bevatten over de afstand tussen geleidingsdraden op de labels van de 
verpakkingsdoos en de steriele verpakking. De labels geven een afstand van 1,5 mm aan tussen 
elektroden, terwijl dit in werkelijkheid 4,0 mm moet zijn. De catalogusnummers voor 
geleidingsdraden van 4,0 mm, namelijk 977A260, 977A275 en 977A290 zijn juist, maar de afbeelding 
is onjuist. Tot 7 juni 2021 heeft Medtronic twee klachten ontvangen over deze kwestie, maar in beide 
gevallen werd geen melding gemaakt van patiëntletsel. De onjuiste afstand tussen geleidingsdraden op 
de labels zou kunnen leiden tot ongemak van de gebruiker, een situatie waarin aanvullende problemen 
moeten worden opgelost en de operatie mogelijk wordt vertraagd. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Labels met onjuiste afstand tussen geleidingsdraden Afbeelding 2: Labels met juiste afstand tussen geleidingsdraden 
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Productbereik:   
Het probleem treedt op bij het volgende product: 

Unieke apparaat-id Catalogusnummer Productidentificatienummer 

00763000324353 977A260 977A20024V 

00763000324360 977A275 977A20025V 

00763000324377 977A290 977A20028V 

Afbeelding 3: Label met PIN

Vereiste acties:  
• Alle betrokken producten (hierboven genoemd) in uw voorraad identificeren en verwijderen. 
• Neem contact op met uw Medtronic-vertegenwoordiger om betrokken producten te retourneren en 

vervangende producten te ontvangen. Dit kan, indien bekend, via het directe telefoonnummer van 
de vertegenwoordiger of via 040-7117555. 

• Deel dit bericht binnen uw organisatie en met anderen die voorraden van de betrokken producten 
hebben of mogelijk getroffen worden door dit probleem. 

Medtronic heeft de bevoegde autoriteit in uw land (IGJ) van deze actie op de hoogte gesteld. 

Onze welgemeende excuses voor het ongemak en de problemen die hiermee wellicht zijn ontstaan. De 
veiligheid van de patiënt staat bij ons voorop en we waarderen uw snelle afhandeling van deze zaak. 

Neem contact op met uw Medtronic-vertegenwoordiger als u nog vragen heeft. Dit kan, indien bekend, 
via het directe telefoonnummer van de vertegenwoordiger of via 040-7117555. 

Met vriendelijke groet,  

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

LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 
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