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Philips Image Guided Therapy Corporation 
DRINGEND: CORRECTIE VAN MEDISCHE APPARATUUR 

SyncVision-systemen (400-0100.10, 30000485688x) 
 

januari 2022 
 
 
 
Onderwerp: Scenario met resultaten van coregistratie via SyncVision-resultaten 
 
Geachte SyncVision-klant, 
 
Philips heeft een scenario vastgesteld waarbij mogelijk onjuiste resultaten van een iFR/FFR-
coregistratie worden weergegeven op het SyncVision-systeem. Deze unieke situatie kan ertoe leiden 
dat een gebruiker per ongeluk onjuiste metingen gebruikt, die leiden tot onjuiste behandeling van de 
patiënt indien de arts niet op de hoogte is van de specifieke omstandigheden die resulteren in een 
onnauwkeurige iFR- of FFR-coregistratie. 
 
Dit probleem doet zich voor wanneer FFR-metingen worden uitgevoerd voordat een IFR/FFR-
coregistratie plaatsvindt tijdens dezelfde SyncVision-proceduresessie. De gebruiker wordt visueel 
gewaarschuwd met een waarschuwingsbericht 'Insufficient data, distal segment is not co-registered' 
op het scherm. De gebruiker merkt mogelijk ook dat de initiële gecoregistreerde distale iFR/FFR-
waarden hoger zijn dan de correct weergegeven distale iFR/FFR-waarden, waarbij hoge initiële 
resultaten worden weergegeven in de trendlijn. 
 
Aanbevolen acties: 
Philips raadt de volgende alternatieve workflows aan om de impact van dit scenario tot een minimum 
te beperken, indien van toepassing. 
 
Als er vóór de iFR/FFR-pullback op het IntraSight-systeem FFR-metingen zijn uitgevoerd binnen 
dezelfde SyncVision-proceduresessie, moet de gebruiker vlak voordat de iFR/FFR-pullback wordt 
uitgevoerd een van de volgende stappen volgen om het probleem te beperken: 
 

• Klik op de knop 'iFR Spot' op het IntraSight-systeem en voer ten minste één iFR Spot-meting 
uit. 

OF: 
• Ga terug naar het 'Case Menu' op het IntraSight-systeem en open het LIVE-scherm opnieuw 

om de iFR-pullback uit te voeren. 
OF: 

• Sluit de SyncVision-procedure af en open de procedure opnieuw met de optie 'Continue 
Procedure'. 

 
Philips is bezig met het bijwerken van de gebruikershandleiding om ervoor te zorgen dat het probleem, 
de beperkende maatregelen en de tijdelijke oplossingen extra worden benadrukt om de gebruiker te 
informeren. Philips raadt u aan alle gebruikers van het SyncVision-systeem binnen uw instelling op de 
hoogte te stellen van deze mededeling en een kopie van deze kennisgeving te bewaren ter referentie.  
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Neem contact op met uw plaatselijke Philips-vertegenwoordiger als u meer informatie of 
ondersteuning nodig hebt vanwege dit probleem: 
 
Philips IGTD-klantenservice:  
E-mail: IGTDCustomerService-Int@philips.com 
Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur CET 
 
Regio Telefoonnummer 
APAC +3222750171 
Oostenrijk +431501375037 
België +3222566604 
CEE (excl. Polen) +31202046550 
Denemarken +4543310566 
Finland +358922943008 
Frankrijk +33157324031 
Duitsland +494028991234 
IIG (excl. Italië) +31202046555 
Italië +390245281151 
LATAM +525515001184 
META +31202046527 
Noorwegen +4722971709 
Polen +48223064475 
Portugal +351800785164 
Spanje +34918362954 
Zweden +4687515241 
Zwitserland +41445292374 
Nederland +31202046525 
UKI +442079490027 
 
Philips betreurt eventuele ongemakken die door dit probleem zijn veroorzaakt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
… 
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BETROKKEN PRODUCTEN Dit heeft betrekking op SyncVision-systemen (400-0100.10, 
30000485688x) met softwareversie 4.2.x. 
 
Het probleem is beperkt tot gevallen waarin: 
• de huidige ondersteunde softwareversie 4.2.x wordt uitgevoerd 

op de SyncVision  
EN 

• softwareversie 5.x wordt uitgevoerd op de secundaire modaliteit 
(IntraSight Integrated IVUS). 

PROBLEEMBESCHRIJVING Philips heeft een scenario vastgesteld waarbij mogelijk onjuiste 
resultaten van een iFR/FFR-coregistratie worden weergegeven op het 
SyncVision-systeem. 
Dit probleem doet zich voor wanneer FFR-metingen worden uitgevoerd 
voordat een IFR/FFR-coregistratie plaatsvindt tijdens dezelfde 
SyncVision-proceduresessie.  

HOE U DE BETROKKEN 
PRODUCTEN KUNT 
HERKENNEN 

Alle SyncVision-systemen die op een IntraSight Integrated-systeem zijn 
aangesloten, zijn hierbij betrokken. 

ADVIES OVER ACTIES 
VOOR 
KLANT/GEBRUIKER 

Philips raadt u aan alle gebruikers van het SyncVision-systeem binnen uw 
instelling op de hoogte te stellen van deze mededeling en een kopie van 
deze kennisgeving te bewaren ter referentie.  
 
De gebruiker wordt visueel gewaarschuwd met een 
waarschuwingsbericht op het scherm dat het distale segment niet wordt 
gecoregistreerd. De gebruiker merkt mogelijk ook dat de initiële 
gecoregistreerde distale iFR/FFR-waarden hoger zijn dan de correct 
weergegeven distale iFR/FFR-waarden. 
 
Probleem: 
De mede-geregistreerde distale waarde verschilt van de distale waarde 
die wordt weergegeven in het Philips iFR/FFR-systeem 
 
Symptoom/foutmelding: 
Als de gecoregistreerde initiële iFR/FFR-waarde aanzienlijk hoger is dan 
de distale iFR/FFR-waarde (verschil > 0,02), geeft het systeem het 
volgende aan voor de gebruiker: 'Insufficient data, distal segment is not 
co-registered'.  
 
Mogelijke oorzaak: 
FFR-metingen die worden uitgevoerd vóór de iFR/FFR-pullback binnen 
dezelfde SyncVision-proceduresessie. 
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ADVIES OVER ACTIES 
VOOR 
KLANT/GEBRUIKER 

Aanbevolen acties: 
Als vóór de iFR/FFR-pullback op het IntraSight-systeem FFR-metingen zijn 
uitgevoerd binnen dezelfde SyncVision-proceduresessie, moet de 
gebruiker vlak voordat de iFR/FFR-pullback wordt uitgevoerd een van de 
volgende stappen volgen om het probleem te beperken: 
 

• Klik op de knop 'iFR Spot' op het IntraSight-systeem en voer 
ten minste één iFR Spot-meting uit. 

OF: 
• Ga terug naar het 'Case Menu' op het IntraSight-systeem en 

open vervolgens het LIVE-scherm opnieuw om de IFR-
pullback uit te voeren. 

OF: 
• Sluit de SyncVision-procedure af en open de procedure 

opnieuw met de optie 'Continue Procedure'. 

ACTIES DIE PHILIPS 
ONDERNEEMT 

Philips is bezig om de gebruikershandleiding bij te werken met de 
bovenstaande informatie 'ADVIES OVER ACTIES VOOR 
KLANT/GEBRUIKER'. 

MEER INFORMATIE EN 
ONDERSTEUNING 

Neem contact op met uw plaatselijke Philips-vertegenwoordiger als u 
meer informatie of ondersteuning nodig hebt vanwege dit probleem. 
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ANTWOORDFORMULIER DRINGENDE CORRECTIE VAN MEDISCHE APPARATUUR VOOR 
KLANTEN 

 
Referentie: SyncVision Co-Registration, 2021-IGT-IGTD-002 
 
Instructies:  Philips raadt u aan alle gebruikers van het SyncVision-systeem binnen uw instelling op de 
hoogte te stellen van deze mededeling en een kopie van deze kennisgeving te bewaren ter referentie. 
Vul dit formulier bij ontvangst zo snel mogelijk in en stuur het niet later dan 30 dagen na ontvangst terug 
naar Philips Healthcare. Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u de Informatiebrief voor de klant 
hebt ontvangen en dat u het probleem begrijpt. 
 
Naam klant/ontvanger/instelling: _______________________________________________  
 
Adres: _____________________________________________________________________  
 
Plaats/Staat/Postcode/Land: ___________________________________________________  
 
We bevestigen dat we de begeleidende Informatiebrief voor de klant hebben ontvangen, begrepen en 
dat de informatie in dit bericht op de juiste wijze is verspreid onder alle gebruikers van SyncVision-
systemen. 
 
Naam van de persoon die dit formulier invult:  
 
Handtekening: ____________________________________ 
 
Naam in blokletters:________________________________ 
 
Titel: ____________________________________________ 
 
Telefoonnummer: _________________________________ 
 
E-mailadres: ______________________________________ 
 
Datum 
(DD/MM/JJJJ): ____________________________________ 
 
 
Vul dit antwoordformulier in en stuur het terug naar uw plaatselijke Philips-vertegenwoordiger of naar 
de volgende adressen: 
E-mail: IGTD_INTL_FieldSafety@philips.com 
Postcode:  
Philips Image Guided Therapy 
T.A.V.: Emily Vandaele (2021C02) 
Plesmanstraat 6, 3833 
Leusden, Nederland 
 
 
 
 

Het is belangrijk dat uw organisatie de ontvangst van deze 
brief bevestigt. Het antwoord van uw organisatie is het 

bewijs dat nodig is om de voortgang van deze corrigerende 
actie te controleren. 


