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28 april 2022 
 
Geachte klant van Abbott, 
 
Abbott start een vrijwillige terugroepactie voor vier (4) partijen van de FIRMap™ katheter, 60 mm 
Basket (model: AR064060) wegens onjuiste labeling op het product. De labels op de doos en op de zak 
van de FIRMap™ katheter, Basket 60 mm van deze 4 partijen bevatten tegenstrijdige informatie (zie 
afbeelding 1 en 2 hieronder). Het product in de doos en zak is een hulpmiddel van 60 mm en de meest 
voorkomende indicatie van de productgrootte op het label (het grote zwarte ovaal met de grootte van 
de basket) vermeldt terecht een basketgrootte van 60 mm. 
 
Hoewel het grote ovaal op het label duidelijk de juiste basketgrootte van 60 mm aangeeft, laat het label 
ook de volgende onjuiste informatie zien: 

- Het vermelde GTIN onderdeelnummer is onjuist. De barcode is voor een hulpmiddel van 50 mm 
(00810591020017) terwijl het die zou moeten zijn voor het hulpmiddel van 60 mm 
(00810591020024). 

- De grootte op het label vlak onder de afbeelding van de katheter is onjuist. Daar vermeldt de 
tekst 50 mm.  

- Het vermelde modelnummer is onjuist. Er staat AR064050 en dat zou AR064060 moeten zijn 

 
                                         Afbeelding 1: Onjuiste labelinformatie                                 Afbeelding 2: Juist label 

Volgens onze administratie heeft uw instelling exemplaren van een of meer van de betreffende partijen 
van model AR064060 ontvangen. De betreffende partijen staan vermeld in Appendix A bij deze brief. 
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Alle andere partijen van de FIRMap™ katheter, Basket 60 mm en eventuele andere modellen 
ondervinden dit probleem niet en kunnen gebruikt worden. 

Impact en samenhangende risico's 
Vooralsnog verwachten wij dat wanneer bij een procedure een Basket van 60 mm nodig is en indien de 
fout op het label ontdekt wordt voorafgaand aan het gebruik en als men denkt met een Basket van 50 
mm van doen te hebben, het primaire risico dat samenhangt met deze labelfout een korte vertraging is 
in de voortgang van de geplande procedure, terwijl het product vervangen wordt. Wanneer bij een 
procedure een Basket van 60 mm nodig is en indien de fout op het label niet ontdekt is voorafgaand 
aan het gebruik of indien de fout op het label ontdekt is voorafgaand aan het gebruik en het product 
wordt gebruikt in een procedure waarbij een Basket van 60 mm nodig is ondanks de labelfout, dan is 
het risico op lichamelijk letsel laag aangezien het hulpmiddel zal functioneren zoals bedoeld. Als er 
echter bij een procedure een Basket van 50 mm nodig is en de fout op het label ontdekt is en men 
denkt met een Basket van 50 mm van doen te hebben, dan bestaat er een klein risico op 
weefselbeschadiging. 

Per de datum van deze brief hebben wij vier (4) klachten van afnemers ontvangen waarbij geen 
nadelige gevolgen bij patiënten gemeld zijn. 

Volgende stappen 
Teneinde het risico te verminderen, raden wij het volgende aan: 

• Gebruik eventueel overgebleven exemplaren van de betreffende partijen vermeld in Appendix A
niet.

• Retourneer alle overgebleven ongebruikte betreffende hulpmiddelen naar Abbott. Uw Abbott-
vertegenwoordiger kan u behulpzaam zijn bij het retourneren van deze hulpmiddelen en het
verkrijgen van een creditnota voor teruggestuurde ongebruikte hulpmiddelen.

Verspreid deze kennisgeving a.u.b. naar alle mensen in uw organisatie die hiervan op de hoogte 
moeten zijn en houd een registratie van deze kennisgeving bij.  
De bevoegde regelgevende instanties zijn op de hoogte gesteld van deze actie.  

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

Abbott streeft ernaar om producten en ondersteuning van de hoogste kwaliteit te leveren. Wij danken u 
voor uw medewerking bij deze kwestie; wij bieden u onze verontschuldigingen aan voor het ongemak 
dat deze actie mogelijk voor u zal veroorzaken.   

Met vriendelijke groet, 

Divisional Vice President, Quality 
Abbott EP Division 
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Appendix A 
 
 

Betreffende partijnummers 
2156510 2159876 

2158303 2162996 
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