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Naar aanleiding van de media-berichten over een mogelijk probleem dat werd vastgesteld tijdens het
onderhoud van één van de desinfectietoestellen van de dienst Gastro-Enterologie op de campus SintVincentius van het GZA, wil Cantel graag volgende mededeling doen.
Op 29 oktober 2020 werd inderdaad duidelijk dat een eerdere reparatie die op 16 oktober 2020 werd
uitgevoerd aan het betreffende toestel niet correct gebeurde, waardoor een desinfecterend product
niet correct werd gebruikt. Alle andere chemicaliën die nodig zijn om het toestel zuiver te maken,
werden wel gebruikt.
Concreet werden bij de reparatie 2 slangen verwisseld waardoor het toestel niet conform de
gebruikte procedures werd gedesinfecteerd nadat het toestel al werd gereinigd. Klinische gegevens
bevestigen dat een zorgvuldige reiniging de microbiële belasting met 99,9% tot 99,9999%
vermindert. Gezien het toestel wel degelijk goed gereinigd was, maar omwille van de technische
verwisseling van de slangen enkel niet conform de procedures werd gedesinfecteerd, is het risico op
besmetting dus uiterst laag.
Cantel betreurt dit incident en begrijpt de emotie die hierrond gegenereerd wordt. Zodra het
probleem werd vastgesteld, bracht Cantel het ziekenhuis onmiddellijk op de hoogte en werd het
probleem verholpen.
Veiligheid van de patiënt is voor Cantel uiterst belangrijk. Daarom blijft Cantel constructief
samenwerken met alle partijen en het ziekenhuis zo goed mogelijk ondersteunen. Cantel begrijpt
uiteraard dat het ziekenhuis niets aan het toeval wil overlaten en dat het daarom alle patiënten
heeft geïnformeerd.
Cantel benadrukt dat vandaag de huidige toestellen volledig beantwoorden aan de normen en veilig
zijn. Ook voor de volgende onderhoudsbeurten zullen nog striktere protocollen worden gehanteerd
zodat dit voorval zich niet meer kan voordoen.
Cantel is een toonaangevende leverancier van medische, tandheelkundige en life science
infectiepreventieproducten en -diensten voor patiënten, zorgverleners en zorginstellingen, die de
zorgprestaties verbeteren en levens kunnen redden.
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