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Betreft: geactualiseerde informatie over silicone defibrillatie-elektroden van het type Riata® en Riata ST®  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
St. Jude Medical vindt het belangrijk u op de hoogte te houden van de meest recente informatie over 
onze silicone defibrillatie-elektroden van het type Riata en Riata ST. Deze brief is een update van een 
brief uit juli 2012 en bevat informatie over de volgende onderwerpen: (1) belangrijke 
onderzoeksresultaten en overwegingen voor de begeleiding van patiënten met silicone Riata- en Riata 
ST-elektroden, (2) de meest recente resultaten van het evaluatie-onderzoek naar Riata-elektroden, en 
(3) de eerste editie van het Product Performance Report 2013. 
 
 

1. Belangrijke onderzoeksresultaten en overwegingen voor de begeleiding van patiënten  
 

Geactualiseerde gegevens uit zowel onafhankelijk als door SJM gefinancierd onderzoek1-12 
bevestigen de volgende belangrijke punten. 

a) Op basis van fluoroscopisch onderzoek blijkt dat sprake is van geëxternaliseerde 
geleiders bij ca. 25% van de silicone Riata 8F-elektroden en 10% van de silicone 
Riata ST 7F-elektroden.  

b) Het percentage geëxternaliseerde geleiders bij silicone Riata 8F-elektroden in 
vergelijking met silicone Riata ST 7F-elektroden blijft hoger, zelfs na correctie voor de 
langere implantatieduur van de silicone Riata 8F-elektrode. Deze gegevens wijzen erop 
dat wijzigingen in het ontwerp om de doorsnede van de elektrode te verkleinen en de 
verwijderbaarheid te vergroten, tevens hebben geleid tot een vermindering van de 
algehele mate van slijtage en externalisatie van de geleiders bij silicone Riata ST 7F-
elektroden. 

c) De meeste studies hebben geen verband aangetoond tussen de aanwezigheid van 
geëxternaliseerde geleiders en het optreden van elektrische storingen.1-5, 8 

 
Op basis van de beschikbare gegevens en in overleg met de Medische Adviesraad van SJM 
blijven de aanbevelingen voor het begeleiden van patiënten – zoals die zijn gedaan in onze brief 
met belangrijke productinformatie van december 2010 en het advies van november 2011 – 
ongewijzigd van toepassing.  
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We nodigen u uit de speciale website – www.RiataCommunication.com – te bekijken die 
regelmatig wordt bijgewerkt en gedetailleerde gegevens bevat over silicone Riata- en Riata ST-
elektroden. Daarnaast bevat de website aanvullende informatiebronnen die kunnen helpen bij het 
begeleiden van patiënten met silicone Riata-elektroden, waaronder: 
 

 aanbevelingen van St. Jude Medical voor het begeleiden van patiënten; 
 richtlijnen van verschillende regelgevende instanties met betrekking tot aanbevelingen 

voor patiëntbegeleiding; 
 een overzicht van gepubliceerde studies naar de werking van silicone Riata- en Riata ST-

elektroden; 
 ons Product Performance Report (PPR); 
 overlevingscurven en gegevens met betrekking tot de staat van dienst van silicone Riata- 

en Riata ST-elektroden; 
 actuele informatie over het programmeren en aflezen van het apparaat bij het bewaken 

en beheren van de elektroden ('Device Programming and Alerting Considerations for 
Monitoring and Managing Leads') – te vinden onder hoofdstuk II, 'Specific Considerations 
at Generator Replacement'; 

 een webinar over het omgaan met Riata-elektroden en een samenvatting en presentatie 
van de Riata Lead Summit. 

 
 

2. De stand van zaken ten aanzien van het evaluatie-onderzoek naar Riata-elektroden 
('SJM Riata Lead Evaluation Study') 
 
Het evaluatie-onderzoek naar Riata-elektroden, dat in 2011 van start is gegaan, omvat 
776 patiënten bij wie silicone Riata-elektroden zijn geïmplanteerd en die deelnemen op 
23 locaties in de VS, Canada en Japan (517 met Riata 8F en 259 met Riata 7F).  
 
De eerste fase van het onderzoek was erop gericht het optreden van externalisatie bij dit type 
elektroden te bepalen. De patiënten hebben vanuit drie standpunten cinefluoroscopie ondergaan. 
In onderstaande tabel staan de actuele resultaten. Hieruit blijkt dat geëxternaliseerde geleiders in 
24,2% van de gevallen zich voordeden bij silicone Riata 8F-elektroden en in 9,3% bij silicone 
Riata ST 7F-elektroden. De deelnemende patiënten zullen drie jaar lang jaarlijks cinefluoroscopie 
ondergaan. 
 

Type elektrode 
Optreden van geëxternaliseerde 
geleiders N (%) 

Implantatieduur  
(alle elektroden) 

7F Single (N = 47) 2 (4,3%) 4,4 ± 1,0 jaar 

7F Dual (N = 212) 22 (10,4%) 4,9 ± 0,8 jaar 

8F Single (N = 53) 16 (30,2%) 6,3 ± 1,4 jaar 

8F Dual (N = 464) 109 (23,5%) 6,5 ± 1,6 jaar 

 
In de tweede fase wordt de elektrische werking van de elektroden gedurende de drie jaar na 
inclusie in het onderzoek geëvalueerd. Tot nog toe zijn bij drie elektroden elektrische afwijkingen 
waargenomen op het moment dat de patiënt in het onderzoek werd opgenomen, en zijn bij zeven 
elektroden elektrische storingen geobserveerd tijdens het vervolg van de studie. Van deze tien 
elektroden waarbij sprake was van elektrische storingen, hadden er drie geëxternaliseerde 
geleiders en zeven niet. 
 

  



 
Pagina 3 van 4 

 
3. De eerste editie van het SJM Product Performance Report (PPR) 2013  

 
De nieuwe editie van het Product Performance Report (PPR) 2013 dat onlangs is uitgebracht, is 
te vinden op www.RiataCommunication.com. Voor uw gemak treft u hieronder een samenvatting 
aan van het aantal isolatiedefecten bij silicone Riata 8F- en Riata ST 7F-elektroden die op 
pagina 256 van de eerste editie van het PPR 2013 zijn opgenomen. 
 

Soorten defecten als gevolg van isolatieslijtage bij Riata (8F) en Riata ST (7F) na klachten en feedback 
 

Soort isolatiedefect Type slijtage 

Riata (8F) 
Incidentiepercentage 

wereldwijd 
(totaal aantal 

verkocht = 156.100) 

Riata ST (7F) 
Incidentiepercentage 

wereldwijd 
(totaal aantal 

verkocht = 70.600) 

Intravasculair – extern* Externe slijtage 0,21% 0,17% 

Geëxternaliseerde geleiders – extern** Externe slijtage 0,20% 0,09% 

Lead-to-Can* Externe slijtage 0,52% 0,43% 

Isolatieschade* Externe slijtage 0,06% 0,03% 

Intravasculair – van binnen naar buiten* Interne slijtage 0,24% 0,10% 

Geëxternaliseerde geleiders – van binnen naar 
buiten** 

Interne slijtage 1,44% 0,56% 

Kortsluiting als gevolg van interne slijtage onder 
RV-shockspoel* 

Interne slijtage 0,06% 0,02% 

Kortsluiting als gevolg van interne slijtage onder 
SVC-shockspoel* 

Interne slijtage 0,05% 0,003% 

 
*Bepaald door middel van ontvangen productanalyses. 
**Bepaald door middel van zowel productanalyse als uitsluitend door middel van fluoroscopie of visualisatie van geëxplanteerde elektroden. 

 
Ik hoop dat u deze informatie en de overige documenten op www.RiataCommunication.com nuttig zult 
vinden bij het begeleiden van patiënten met silicone Riata- en Riata ST-elektroden. We blijven regelmatig 
updates op deze speciale website posten en adviseren u met klem zich aan te melden voor de 
e-mailservice, zodat we u optimaal op de hoogte kunnen houden van nieuwe informatie die online 
beschikbaar komt. 
 
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op, met uw vertegenwoordiger van 
St. Jude Medical of een andere SJM medewerker. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Mark Carlson, MD, MA 
Chief Medical Officer en Senior Vice-President – Clinical Affairs 
St. Jude Medical, IESD 
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