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DRINGENDE VEILIGHEIDSKENNISGEVING 
EnSite™ X Display Workstation 

Modellen: ENSITE-DWS-01, ENSITE-DWS-1.1, ENSITE-R-DWS-01, 
ENSITE-R-DWS-1.1, ENSITE-SW-1.0.1, ENSITE-SW-1.0.2, 

ENSITE-SW-1.1 

GTIN’s: 05415067032171, 05415067037725, 05415067032188, 

05415067037756, 05415067036575 en 05415067037763 

 
 
 

28 september 2021 

Geachte klant van Abbott, 

 
 
 

Elektrofysiologie 

Abbott Laboratories, Inc. 

One St Jude Medical Drive 

St Paul, MN 55117 VS 

Abbott heeft een advies voor klanten die gebruik maken van het EnSite™ X Display Workstation 
met softwareversie 1.0.1, 1.0.2 en 1.1. Abbott heeft klachten binnengekregen over fouten of 
onregelmatigheden bij het lokaliseren van katheters wanneer de optionele functie 
ademhalingscompensatie in gebruik was. Het is mogelijk dat er instabiliteit optreedt bij het 
volgen van katheters en dat er onzekerheid ontstaat over de locatie van de katheter in het hart. 
Er zijn echter geen meldingen van letsel of nadelige gevolgen bij patiënten binnengekomen als 
gevolg van dit probleem. 

 
Volgens onze administratie heeft uw instelling een of meer van de betreffende producten 
ontvangen met bovengenoemde softwareversies. 

 
Reikwijdte van het probleem 

 
Het probleem doet zich alleen voor bij de optionele functie ademhalingscompensatie (Resp 
Comp) van de EnSite™ X Display Workstation-softwareversies 1.0.1, 1.0.2 en 1.1. Resp Comp 
X is een functie om te compenseren voor beweging van de katheter die veroorzaakt wordt door 
de ademhaling van de patiënt. 

 
Impact en samenhangend risico 

 
Het is mogelijk dat tijdens een ingreep de katheterlocatie niet naar verwachting gestabiliseerd 
wordt door de functie ademhalingscompensatie (d.w.z. het beeld geeft mogelijk overmatige 
katheterbeweging weer terwijl de katheter in een stabiele positie verkeert, of het kan eruit zien 
alsof de katheter naar een andere locatie verschuift). Daardoor kan er onzekerheid ontstaan over 
de feitelijke locatie van de katheter in het hart. Dit probleem zal zich met grotere waarschijnlijkheid 
voordoen bij het volgen van katheters in de modus EnSite™ NavX en volgens de meldingen treedt 
het minder vaak op in de modus EnSite™ VoXel.   Volgens onze voorlopige inschatting is het 
risico dat met dit probleem samenhangt een vertraging tijdens de ingreep; het is onwaarschijnlijk 
dat hierdoor fysiek letsel veroorzaakt wordt. 

 
Aanbevelingen 

 
Indien u dergelijk ongebruikelijk gedrag ervaart, gebruik dan a.u.b. bestaande klinische praktijken 
om de katheterlocatie vast te stellen en maak een model/beeld/kaart via externe vastlegging of 
fluoroscopie, zoals aangeraden wordt in de gebruiksaanwijzing van de EnSite™ X EP 
systeemsoftware. 

 
Bovendien kan de functie ademhalingscompensatie uitgeschakeld worden tijdens de ingreep 
indien het niet lukt de katheterbeweging op het beeld te stabiliseren. 



Pag. 2 van 2  

 
 

 

 

 

Volgende stappen 

 
Abbott werkt aan verbetering van dit softwareprobleem en zal u ervan op de hoogte stellen 
wanneer er een software-upgrade beschikbaar is om te installeren in de komende maanden. 
Abbott neemt dan contact met u op voor een afspraak om de software-upgrade te installeren. 

 
Verspreid deze mededeling a.u.b. in uw organisatie waar dat nodig is. Houd a.u.b. een 
registratie bij van deze kennisgeving samen met de aanbevelingen om ervoor te zorgen dat 
deze communicatie doeltreffend is. Er is verder op dit moment geen actie nodig van uw kant of 
die van uw ziekenhuis. Abbott draagt zorg voor alle nodige acties. 

 
Meldingen en klantenondersteuning 

 
In geval van vragen over deze kwestie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Abbott- 
vertegenwoordiger. 

 
Abbott Laboratories, Inc. streeft ernaar om producten en ondersteuning van de hoogste kwaliteit 
te leveren. Onze excuses voor het ongemak dat dit eventueel voor u kan veroorzaken. Wij stellen 
uw begrip op prijs terwijl wij in actie komen om de veiligheid van de patiënt en klanttevredenheid 
te garanderen. 

 
Mocht u nog vragen of zorgen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Abbott- 
vertegenwoordiger. 

 
Hartelijk dank voor uw blijvende ondersteuning. 

Met vriendelijke groet, 

 
… 
Divisional Vice President, Quality 
Abbott Electrophysiology 


