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Datum: 1 oktober 2021    
 

Urgent veiligheidsbericht voor de gebruiker 
 LifeSpan® ePTFE Vasculaire Prothese 

 
 

Ter attentie van*: afdeling Risicomanagement 

 
Contactgegevens van de plaatselijke vertegenwoordiger (naam, e-mail, telefoon, adres 
etc.)* 

LeMaitre Vascular GmbH, Tobias Malcharczik, tmalcharczik@lemaitre.com,      
+49 (0)6196 659230, Otto-Volger-Strasse 5a/b, 65843 Sulzbach/Taunus, Duitsland   
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Urgent veiligheidsbericht voor de gebruiker (FSN) 
LifeSpan® ePTFE Vasculaire Prothese   

 
 

1. Informatie over de betreffende hulpmiddelen* 

1. 1. Typen hulpmiddelen* 

LifeSpan® grafts uit versterkt ePTFE bestaan uit een koker van geëxpandeerd 
polytetrafluoretheen (ePTFE), die versterkt is met dun, spiralend gewikkeld ePTFE-band. De 
graft is bovendien voorzien van een oriëntatielijn. 

 

Ook de getrapte, versterkte LifeSpan grafts uit PTFE bestaan uit een koker van geëxpandeerd 
polytetrafluoretheen (ePTFE), die versterkt is met dun, spiralend gewikkeld ePTFE-band en 
eveneens is voorzien van een oriëntatielijn.  

 

Ook de extern ondersteunde, geëxpandeerde LifeSpan grafts uit PTFE bestaan uit een koker 
van geëxpandeerd polytetrafluoretheen (ePTFE), die versterkt is met dun, spiralend gewikkeld 
ePTFE-band en eveneens is voorzien van een oriëntatielijn. Deze grafts zijn bovendien 
voorzien van een extern ondersteunend monofilament van PTFE, dat ze extra bestendig maakt 
tegen indeuken en knikken. 

1. 2. Handelsnaam of -namen  
LifeSpan® ePTFE Vasculaire Prothese 

1. 3. Unique Device Identifier(s) (UDI-DI) 

Zie Bijlage 1. 

1. 4. Primair klinisch doel van het apparaat of de apparaten* 
De LifeSpan grafts uit ePTFE zijn uitsluitend geïndiceerd voor gebruik als vaatprothese. De 
grafts zijn bedoeld voor bypassoperaties of de reconstructie van door ziekte aangetaste of 
verstopte bloedvaten, of als arterioveneuze shunts voor een betere toegang tot de bloedbaan.                                                                                         
De arts moet alle alternatieve behandelmethodes beoordelen en de risico’s en voordelen van 
iedere behandeling met elke patiënt bespreken en moet tenslotte op basis van alle factoren 
besluiten of er een prothetisch bloedvat moet worden geïmplanteerd.                                                                                                                                       
Grafts die over de gehele lengte voorzien zijn van een verwijderbare, externe 
monofilamentondersteuning, worden gebruikt voor bypassoperaties of voor de reconstructie van 
verstopte of door ziekte aangetaste bloedvaten, aangezien in die gevallen het risico van 
indeuken of knikken bestaat, waardoor de doorlaatbaarheid in gevaar komt.                                                                                                                             
Grafts met in het middengedeelte een externe monofilamentondersteuning kunnen worden 
gebruikt voor het maken van arterioveneuze shunt voor een betere toegang tot de bloedbaan; 
hierbij mag de graft echter niet worden gecanuleerd in het gedeelte waar zich de externe 
monofilamentondersteuning bevindt.                                                                                         
Getrapte grafts zijn bedoeld voor het maken van arterioveneuze shunts voor een betere toegang 
tot de bloedbaan. Het gebruik van getrapte configuraties vermindert het risico van 
onttrekkingssyndroom en een hoog hartminuutvolume. 

1. 5. Hulpmiddelmodel, catalogus- en/of onderdeelnummer(s)* 
Zie Bijlage 1. 

1. 6. Softwareversie  
N.v.t. 

1. 7. Betreffende serie- of batchnummerbereik 

Zie Bijlage 1. 

1. 8. Gerelateerde hulpmiddelen 
N.v.t. 
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2   Reden voor de corrigerende veiligheidsmaatregel voor de gebruiker 
(FSCA)* 

2. 1. Beschrijving van het probleem met het product* 
De datum die op het etiket van het binnenste schaaltje naast het symbool van de productiedatum 
was afgebeeld, was een datum die in de toekomst ligt. Het symbool moet dat van de uiterste 
gebruiksdatum zijn.  Kijk voor voorbeelden in bijlage 2. 

2. 2. Gevaar dat leidde tot de FSCA*  
Momenteel is geen sprake van een risico voor patiënten en gebruikers.  De doos waarin zich het 
medische hulpmiddel bevindt, is op de juiste wijze voorzien van de vervaldatum van het product.  
Ook de binnenverpakking is voorzien van de juiste vervaldatum, alleen is die datum geplaatst 
naast een symbool dat staat voor de productiedatum.  Deze data liggen allemaal in 2026, 2027 
en 2028, waardoor de gebruiker die a) het product zonder doos zou opslaan en b) het symbool 
abusievelijk zou beschouwen als een vervaldatumsymbool, de afgedrukte datum daarmee 
correct zou beschouwen als de daadwerkelijke vervaldatum.                                 In 2027 en 
2028, de jaren waarin deze hulpmiddelen hun vervaldatum bereiken, zou het kunnen gebeuren 
dat 1) de hulpmiddelen werden opgeslagen zonder hun doos en dat 2) de gebruiker de datum bij 
het symbool van de productiedatum beschouwd als de daadwerkelijke productiedatum, wat zou 
betekenen dat de gebruiker op dat moment de vervaldatum niet bekend zou zijn. 

2. 3. Waarschijnlijkheid dat het probleem ontstaat 
Het is onwaarschijnlijk dat zich een probleem/gevaar zal voordoen. 

2. 4. Voorspeld risico voor patiënt/gebruikers 
De waarschijnlijkheid dat zich in de komende 7 jaar een ongewenst voorval voordoet is laag.  
Ook de waarschijnlijkheid dat zich na die 7 jaar een ongewenst voorval voordoet is laag, maar 
daarvoor moet de klant wel navraag doen over de discrepantie. 

2. 5. Nadere informatie ter beschrijving van het probleem 
N.v.t. 

2. 6. Achtergrond van het probleem 
Dit probleem is vastgesteld bij LeMaitre. 

2. 7. Andere informatie die voor de FSCA relevant is 
N.v.t. 

  

 

3.  3. Soort actie om het risico te beperken* 
3. 1.  Door de gebruiker te ondernemen actie* 

 
☒ Hulpmiddel identificeren      ☒ Hulpmiddel in quarantaine plaatsen              ☐ Hulpmiddel 

terugsturen        ☐ Hulpmiddel vernietigen 

 

☐ Wijziging/inspectie van het hulpmiddel ter plaatse 

 

☐ Aanbevelingen voor patiëntenbeheer opvolgen 

 

☐ Kennisnemen van wijziging/bevestiging van de gebruiksvoorschriften 

                                            

☒ Overige                     ☐ Geen                                                                                             

 

Overige: Vul het bijgevoegde antwoordformulier in en stuur dit naar LeMaitre 
Vascular GmbH.   Als u uw hulpmiddelen wilt terugsturen, vermeld ze dan op 
het formulier.  Als de hulpmiddelen worden teruggestuurd, maakt LeMaitre een 
bestelling aan voor een vervangend product. 

 

3. 2. Wanneer moet de actie 
zijn voltooid? 

Zodra u deze kennisgeving ontvangt. 
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3. 
 

3. Speciale overwegingen voor:                   Kies een artikel. 
 
Wordt hercontrole van patiënten of controle van vorige resultaten van patiënten 
aanbevolen? 
Nee 

 
N.v.t. 

3. 4. Is reactie van de klant vereist? *  
(Indien ja: bijgevoegd formulier bevat het uiterste tijdstip 
voor terugzending) 

Ja   

3. 5. Door de fabrikant te ondernemen actie  
 
☐ Product verwijderen             ☐ Wijziging/inspectie van het hulpmiddel ter plaatse      

☐ Software-upgrade            ☒ Wijziging van gebruiksaanwijzing of labels    

       ☐ Ander                               ☐ Geen 

                             
LeMaitre heeft de etiketteringssjabloon geüpdated waardoor dit probleem werd veroorzaakt.   
 

3. 6. Wanneer moet de actie 
zijn voltooid? 

De actie is voltooid. 

3. 7. Moet de patiënt of niet-professionele gebruiker over 
deze FSN worden geïnformeerd?  

Nee 

3. 8. Zo ja, heeft de fabrikant aanvullende informatie verstrekt die geschikt is voor de 
patiënt/lekengebruiker in/op een informatiebrief-/blad voor de patiënt/leken- of niet-
beroepsmatige gebruiker? 
Kies een artikel.        Kies een artikel. 
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 4. Algemene informatie* 
4. 1. Type FSN*  

 

Nieuw 

4. 2. Voor bijgewerkte FSN, 
referentienummer en datum van 
vorige FSN 

N.v.t. 

4. 3. Voor een bijgewerkte FSN is het volgende belangrijke en nieuwe informatie: 

 N.v.t. 

4. 4. Nader advies of informatie al 
verwacht in de vervolg-FSN? * 

Nee 

 

 
4 

5. Als een vervolg-FSN wordt verwacht, waarop heeft het nadere advies naar 
verwachting betrekking: 

N.v.t. 
 

 
4 

6. Verwachte tijd tot vervolg-FSN N.v.t. 

4. 7. Informatie over de fabrikant 
(Contactgegevens van de plaatselijke vertegenwoordiger vindt u op pagina 1 van deze FSN)  

a. Bedrijfsnaam LeMaitre Vascular, Inc. 

b. Adres 63 Second Ave.  Burlington, MA  01803 VS 

c. Website www.lemaitre.com 

4. 8. De bevoegde (regelgevende) instantie van uw land is geïnformeerd over dit bericht 
aan klanten. * 

4. 9. Lijst met bijlagen:  N.v.t. 

4. 10. Naam/handtekening … 

 

  

 Verzending van dit veiligheidsbericht voor de gebruiker: 
 Dit bericht moet worden doorgestuurd naar iedereen in uw organisatie die zich daarvan bewust 

moet zijn en naar elke organisatie waarnaar de mogelijk betroffen hulpmiddelen zijn 
doorgestuurd (indien van toepassing). 
 
Stuur dit bericht door naar andere organisaties waarvoor deze actie gevolgen heeft (indien van 
toepassing). 
 
Blijf u bewust van dit bericht en de daaruit voortvloeiende actie gedurende een passende periode 
om de effectiviteit van de corrigerende maatregel te garanderen. 
 
Meld alle incidenten met het hulpmiddel aan de fabrikant, distributeur of plaatselijke 
vertegenwoordiger, en aan de nationale bevoegde instantie, indien van toepassing, omdat dit 
belangrijke feedback oplevert.* 

 
N.B. Met * gemarkeerde velden worden beschouwd als noodzakelijk voor alle FSN’s. Andere 
velden zijn optioneel. 
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BIJLAGE 1, BETREFFEND PRODUCT IN EUROPA 
 

UDI-DI Ref.nr. Batchnr. 

00840663105311 QT47050 LVG2940  

00840663105311 QT47050 LVG2986  

00840663105311 QT47050 LVG2996  

00840663105168 R06010 LVG2851  

00840663105175 R06020 LVG2930  

00840663105199 R06050 LVG2835  

00840663105199 R06050 LVG2837  

00840663105199 R06050 LVG2924  

00840663105199 R06050 LVG2927  

00840663105595 R06050C50 LVG2882  

00840663105595 R06050C50 LVG2906  

00840663105595 R06050C50 LVG2910  

00840663105601 R06080C80 LVG2877  

00840663105601 R06080C80 LVG2888  

00840663105601 R06080C80 LVG2898  

00840663105601 R06080C80 LVG2909  

00840663105212 R07050 LVG2711  

00840663105212 R07050 LVG3041 

00840663105618 R07050C50 LVG2861  

00840663105625 R07080C80 LVG2873  

00840663105625 R07080C80 LVG2900  

00840663105632 R08050C50 LVG2912  

00840663105632 R08050C50 LVG2966  

00840663105649 R08080C80 LVG2848  

00840663105649 R08080C80 LVG2942  

00840663105649 R08080C80 LVG2946  

00840663105649 R08080C80 LVG2962  

00840663105649 R10080C80 LVG2811  

00840663105274 RS47050 LVG2847  

00840663105427 T05020 LVG3063  

00840663105427 T05020 LVG3070  

00840663105663 T06050C50 LVG2594  

00840663105670 T06080C80 LVG3057  

00840663105502 T07020 LVG2948  

00840663105519 T07050 LVG2923  

00840663105519 T07050 LVG2951  

00840663105687 T07050C50 LVG2647  

00840663105687 T07050C50 LVG2992  

00840663105526 T07080 LVG2860  

00840663105694 T07080C80 LVG2856  

00840663105694 T07080C80 LVG2876  

00840663105779 T08050C30 LVG2602  
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UDI-DI Ref.nr. Batchnr. 

00840663105700 T08050C50 LVG2814  

00840663105700 T08050C50 LVG2838  

00840663105700 T08050C50 LVG2840  

00840663105717 T08080C80 LVG2911  

00840663105717 T08080C80 LVG2928  

00840663105717 T08080C80 LVG2967  

00840663105717 T08080C80 LVG3055  

00840663105571 T10080 LVG2820  

00840663105724 T10080C80 LVG2849  
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BIJLAGE 2, FOTO’S VAN ONJUISTE EN JUISTE ETIKETTEN OP HET BINNENSTE 
SCHAALTJE 
 
Etiket binnenste schaaltje (onjuist symbool) 

 
 
Etiket binnenste schaaltje (juist symbool) 
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Antwoordformulier voor 
de klant    

BERICHTDATUM:  

 
Vul dit antwoordformulier in en e-mail het naar recalls-emea@lemaitre.com.  
Dit formulier moet worden teruggestuurd zelfs als u geen van deze hulpmiddelen op 
voorraad hebt.  E-mail het ingevulde formulier naar recalls-emea@lemaitre.com. 
 

 Accountnr.* Naam van de klant Adres  

<<Klantnr.>> <<Klantnaam>> <<Adres 1>> 
<<Postcode >> <<Plaats>> 

*Als u niet de hier vermelde klant bent, verzoeken wij u hieronder informatie over uw 
instelling in te vullen. 
 
   

Naam contactpersoon  
(voor- en achternaam) 

 

E-mailadres  

Telefoon 
contactpersoon  

 

Handtekening en datum  

 
Zijn de teruggeroepen hulpmiddelen in uw instelling aanwezig?   Ja   Nee   

 
Indien ja, wilt u uw betreffende hulpmiddelen terugsturen?    Ja   Nee   
 
Als u uw betreffende hulpmiddelen wilt terugsturen, vul dan de onderstaande tabel in.    

Ref.nr. Batchnr. AANWEZIG AANTAL  

   

   

   

   

   

 
 

ADRES WAAR DE VERVANGENDE HULPMIDDELEN NAARTOE MOETEN WORDEN 
GEZONDEN: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:recalls-emea@lemaitre.com
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Distributeurs:  

 Ik heb mijn voorraad gecontroleerd en ____ stuks in quarantaine geplaatst.  
 

 Ik heb vastgesteld wie mijn klanten waren en heb al diegenen geïnformeerd voor wie deze 
terugroepactie van toepassing is.    
 

 Indien van toepassing heb ik de regelgevende instanties voor medische hulpmiddelen 

geïnformeerd over deze terugroepactie.   
 Ik heb de regelgevende instanties niet geïnformeerd.  De redenen staan hieronder 

vermeld.    

Reden: 
 
 

 
 

Naam/titel 
 

Telefoon 
 

E-mailadres 
 

 
 
 
 
 
Als u hulpmiddelen naar een andere instelling hebt gestuurd, verzoeken wij u een kopie van 
deze terugroepingsbrief naar die instelling te zenden.  Indien mogelijk: vermeld informatie over de 
instelling, inclusief contactgegevens. Vermeld ook als u de hulpmiddelen van een andere instelling 
hebt ontvangen.   

 


