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Dringende veiligheidskennisgeving 
LINQ II™ implanteerbare systemen voor hart monitoring 

Brady-, Pauze- en PVC-detectie uitgeschakeld na gedeeltelijke elektrische reset 
Klantmededeling 

 
 

Modelnummers waarop deze 
kennisgeving betrekking heeft 

Modelbeschrijving 

LNQ22 LINQ IITM 

 

Medtronic referentie: FA979 fase II 

Geachte zorgverlener, 

Met deze brief willen wij u informeren over de beschikbaarheid van LINQ II™ implanteerbare hartmonitors (ICM's) met een door de 
TÜV goedgekeurde update waarmee het in de brief van juni (onze referentie FA979) besproken probleem wordt opgelost. Bij 
geüpdatete LINQ II implanteerbare hartmonitors doet het probleem met betrekking tot het detecteren van Brady-, Pauze- en 
PVC-episodes na een gedeeltelijke elektrische reset zich niet meer voor. 

 
Geüpdatete LINQ II implanteerbare hartmonitors kunnen worden onderscheiden zoals beschreven in de bijgevoegde tipkaart. 

 
We verzoeken u contact op te nemen met uw lokale Medtronic-vertegenwoordiger voor meer informatie over de beschikbaarheid 
van geüpdatete LINQ II implanteerbare hartmonitors voor uw patiënten. 

 
Opmerking: 
• LINQ II implanteerbare hartmonitors die vóór de goedkeuring van deze update zijn vervaardigd, kunnen niet bij klanten worden 

geüpdatet. 
o Bij LINQ II implanteerbare hartmonitors die vóór de release van deze update zijn geïmplanteerd, kan dit probleem zich nog 

steeds voordoen. 
• We verzoeken u alle ongebruikte betrokken LINQ II implanteerbare hartmonitors in uw voorraad te retourneren naar 

Medtronic. We verzoeken u contact op te nemen met uw lokale Medtronic-vertegenwoordiger om u te helpen met het 
retourneren van een product. 

• De eerste levering van de geüpdatete LINQ II implanteerbare hartmonitors kan beperkt zijn. Daarom zult u wellicht een 
alternatieve implanteerbare hartmonitor moeten gebruiken als Medtronic niet in staat is om aan uw huidige verzoek te 
voldoen. Maar u kunt er op vertrouwen dat Medtronic er hard aan werkt om de productie op te voeren en aan de vraag te 
voldoen. 

 
Onze welgemeende excuses voor de problemen die hiermee wellicht zijn ontstaan voor u en uw patiënten. Wij blijven ons inzetten 
om het hoogste kwaliteitsniveau te garanderen en wij zullen altijd de werking van implantaten controleren om ervoor te zorgen dat 
wij aan uw verwachtingen en behoeften en aan die van uw patiënten voldoen. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

… 
Sr. Regulatory Affairs Specialist 

 
LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 

 
Bijlage: Tipkaart voor identificatie van geüpdatete LINQ II implanteerbare hartmonitors 
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