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***DRINGEND VEILIGHEIDSKENNISGEVING *** 

TERUGROEPACTIE MEDISCHE HULPMIDDELEN 
 

Datum: 20 september 2021 

Ter attentie van: Agenten, vertegenwoordigers en distributeurs van Exactech die in het 

bezit zijn van de betreffende producten 

Betreffend product: Exactech knie- en enkel-inzetstukken van polyetheen met een ultrahoog 

molecuulgewicht (UHMWPE) met een houdbaarheidstermijn van 8 jaar 

 

Contactgegevens van de plaatselijke vertegenwoordiger: Naam: Ivonne Tiemissen 

e-mail: 

ivonnetiemissen@oudshoornbv.com 

telefoon: +31 412 63 24 00 

adres: 

Oudshoorn Surgical Technics 

Wethouder van Eschstraat 38 

Oss, The Netherlands 5342 AT 
 

Het doel van deze brief is om u ervan op de hoogte te stellen dat Exactech een TERUGROEPACTIE uitvoert 
voor alle knie- en enkel- inzetstukken van polyetheen met een ultrahoog molecuulgewicht (UHMWPE) met 

een houdbaarheidstermijn van 8 jaar. Zie Bijlage 1 – Fase I-productlijst voor details van de betreffende 

producten die zich in uw inventaris bevinden. 

 

Beschrijving van het probleem: Exactech roept knie- en enkel-inzetstukken van Exactech terug die zijn 

gemaakt van polyetheen met een ultrahoog molecuulgewicht (UHMWPE) en die een houdbaarheidstermijn 

hebben van 8 jaar. Deze inzetstukken zijn verpakt in vacuümzakken waarin zich een nylon barrière bevindt die 

de zuurstoftransmissie aanzienlijk beperkt, maar die geen extra zuurstofbarrièrelaag bevat die bestaat uit 

ethyleenvinylalcohol (EVOH), zoals gespecificeerd op de verpakkingstekening. 

 

Gebruik van vacuümzakken zonder een EVOH-laag kan leiden tot verhoogde transmissie van zuurstof naar het 

UHMWPE-inzetstuk dat daarin is verpakt, wat na verloop van tijd kan leiden tot een verhoogde oxidatie van het 

materiaal ten opzichte van inzetstukken die in EVOH zijn verpakt. 

 

Exactech heeft testen uitgevoerd met uitgebreide verpakkingsmaterialen en UHMWPE-inzetstukken. Hieruit is 

gebleken dat producten die vallen binnen deze terugroepactie nog steeds voldoen zoals bedoeld als deze binnen 

vijf jaar na de fabricage is geïmplanteerd. 

 

Vanaf 5 augustus 2021 worden alle producten die door Exactech worden gefabriceerd verpakt in EVOH- 

vacuümzakken om ervoor te zorgen dat er voldoende zuurstofbarrière-eigenschappen aanwezig zijn en dit 

voldoende bescherming geeft tegen oxidatie van polyethyleen inzetstukken gedurende de houdbaarheidsduur 

van 8 jaar. 

 

Klinische effecten: Blootstelling aan zuurstof in de loop van de tijd kan oxidatie van het UHMWPE-implantaat 

veroorzaken, wat leidt tot een vermindering van mechanische eigenschappen, waardoor uiteindelijk een revisie van 

het implantaat (UHMWPE-component) nodig is; de tests en risicobeoordeling van Exactech bevestigen echter dat 

de nylonzakken zonder de EVOH-zuurstofbarrière-eigenschappen gedurende een houdbaarheid van 5 jaar op 

dezelfde manier presteren als nylonzakken met de EVOH-zuurstofbarrière. 

mailto:ivonnetiemissen@oudshoornbv.com


 

 

 

FSN-ref.: CRC2021-08-13-01 FSCA-ref.: CRC2021-08-13-01 

 
Acties die door Exactech worden ondernomen: Exactech zal alle producten van de knie en enkel UHMWPE- 

producten verwijderen met een houdbaarheidstermijn van 8 jaar en die niet zijn verpakt in EVOH-/nylonzakken. 

Dit wordt de komende 12 maanden uitgevoerd in een gefaseerde benadering volgens het beleid dat in tabel 1 

hieronder wordt beschreven. Op dit moment betreft het alleen UHMWPE-producten die zijn gelabeld met een 

houdbaarheidstermijn van 8 jaar. Er zijn geen andere Exactech UHMWPE-producten die vallen onder deze 

terugroepactie (bijv. de producten die al gelabeld zijn met een houdbaarheidstermijn van 5 jaar. 

 

Tabel 1: Terugroepbeleid over een periode van 12 maanden 

Fase I: Retourneer onmiddellijk alle UHMWPE knie- en enkelhulpmiddelen met 

een houdbaarheidstermijn van 8 jaar, die op 31-08-2022 5 jaar of ouder 

zijn en niet zijn verpakt in EVOH-/nylonzakken (zie Bijlage 1 - Fase I- 

productlijst). 

Fase II: Tussen 31-05-2022 en 31-08-2022 kunnen alle resterende UHMWPE- 

hulpmiddelen met een houdbaarheidstermijn van 8 jaar worden 

teruggeroepen, die niet zijn verpakt in EVOH-/nylonzakken (er wordt aan 

het begin van Fase II een nieuwe terugroepingsmelding en een 

productbereik voor Fase II verstrekt). 

Naast deze kennisgeving over de terugroepactie, verzoeken wij u uw klanten ervan op de hoogte te stellen 

dat Exactech voornemens is een DHCP brief (Dear Healthcare Professional) te sturen naar alle wereldwijde 

kantoren en distributeurs die aan de eindgebruikers (chirurgen) moeten worden doorgestuurd wanneer 

vertalingen in de lokale taal beschikbaar zijn. 

Acties die door de GEBRUIKER moeten worden ondernomen: 

Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en het beleid van Exactech: 

 LEES DEZE KENNISGEVING OVER DE TERUGROEPACTIE AANDACHTIG DOOR om er 

zeker van te zijn dat u het geconstateerde probleem, het terugroepbeleid en alle vereiste maatregelen volledig 

begrijpt. 

 Zorg ervoor dat alle hulpmiddelen in uw inventaris en/of de inventaris van uw klant die worden vermeld in 

Bijlage 1 – Fase 1-productlijst ONMIDDELLIJK WORDEN GEÏDENTIFICEERD EN BUITEN 

GEBRUIK WORDEN GESTELD. 

Stuur DE BESCHRIJVING VAN HET PROBLEEM EN HET KLINISCHE EFFECT zoals beschreven 
in deze kennisgeving over de terugroepactie aan uw klanten die dit product in hun bezit kunnen hebben en stel 

uw klanten ervan op de hoogte dat Exactech voornemens is om een DHCP brief (Dear Healthcare 

Professional) te sturen naar alle wereldwijde kantoren en distributeurs die aan de eindgebruikers (chirurgen) 

moeten worden doorgestuurd wanneer vertalingen in de lokale taal beschikbaar zijn. 

 Het bijgevoegde antwoordformulier voor inventarisatie van de terugroepactie en Bijlage 1 – Fase I- 

productlijst binnen 15 werkdagen na ontvangt van dit bericht INVULLEN EN TERUGSTUREN naar 

Exactech via e-mail naar recalls@exac.com. 

 MELD alle ERNSTIGE INCIDENTEN die verband houden met het hulpmiddel aan de fabrikant, de 

distributeur of de plaatselijke vertegenwoordiger, en indien van toepassing de nationale bevoegde autoriteit, 

aangezien dit belangrijke feedback geeft. 
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Onze eerste zorg betreft de gezondheid en veiligheid van de patiënt en de gebruikers van onze 

producten. Dit type maatregelen vergt gezamenlijke inspanningen en vereisen ook uw deelname om 

effectief te zijn. 
 

Vul het bijgevoegde antwoordformulier in en retourneer het binnen 15 werkdagen naar Exactech. 
 

 

 

Met vriendelijke groeten, 
 
 

 

 

De relevante nationale bevoegde instanties zijn op de hoogte gebracht van de FSCA. 
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***ANTWOORDFORMULIER DRINGENDE 

VEILIGHEIDSKENNISGEVING*** 
 

Vink het betreffende vakje aan en vul het in zoals aangegeven. 

 

Ik bevestig de ontvangst van deze kennisgeving over de terugroepactie en bevestig dat ik de 

geïdentificeerde problemen, het terugroepbeleid en alle benodigde handelingen volledig begrijp. 

 

Ik heb de betrokken hulpmiddelen geïdentificeerd en buiten gebruik gesteld, zoals aangegeven in 

Bijlage I - Fase I-productlijst en heb deze bij deze e-mail bijgesloten. 

 

Ik ga ermee akkoord de beschrijving van het probleem en het klinische effect naar mijn klanten die 

dit product in hun bezit kunnen hebben door te sturen zoals beschreven in deze kennisgeving. 

 

 

 

 
 

Datum Agentschap 
 

 
 

Naam (hoofdletters) Naam (handtekening) 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw snelle reactie op dit probleem. Vul dit antwoordformulier in en retourneer het binnen 15 

werkdagen na ontvangst naar recalls@exac.com . 
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