Cardiac Science informeert klanten van AED's
over vrijwillige terugroeping van medisch
hulpmiddel
Bothell, WA – 3 februari 2010 – Cardiac Science Corporation [NASDAQ: CSCX]
neemt het initiatief tot een wereldwijde vrijwillige terugroeping nadat is gebleken dat
ongeveer 12.200 automatische externe defibrillators (AED's) soms geen therapie
kunnen toedienen tijdens een reanimatiepoging, hetgeen ernstige of dodelijke
gevolgen kan hebben. Door de manier waarop deze AED's waren geproduceerd, is
het mogelijk dat er onder bepaalde omstandigheden storing kan optreden. De FDA is
op de hoogte gesteld van deze situatie.
Deze kwestie staat los van de aankondiging van het bedrijf op 13 november
betreffende een vrijwillige correctie van een medisch hulpmiddel. Elk van de
ongeveer 12.200 getroffen apparaten in deze terugroeping kan worden bevestigd op
de website van Cardiac Science op http://www.cardiacscience.com/AED195.
Cardiac Science heeft deze kwestie aan het licht gebracht via haar interne
kwaliteitssystemen en heeft geen klachten of meldingen van dit probleem in de
praktijk ontvangen. De getroffen AED's zijn tussen 19 oktober 2009 en 15 januari
2010 geproduceerd of gerepareerd. Het betreft de volgende modellen:
• Powerheart 9300A, 9300E, 9300P, 9390A, 9390E
• CardioVive 92532
• CardioLife 9200G en 9231
Klanten die een van deze modellen AED's hebben ontvangen sinds 19 oktober 2009
kunnen http://www.cardiacscience.com/AED195 bezoeken om te bepalen of ze een
AED hebben die hierdoor getroffen is. Alle getroffen AED's moeten onmiddellijk
buiten gebruik worden genomen omdat het mogelijk is dat ze niet de verwachte
therapie zullen toedienen.
Alle getroffen AED's worden kosteloos vervangen. Cardiac Science zal de klanten een
brief sturen en hun vervangende AED's verschaffen zodra deze beschikbaar zijn. De
verzending van vervangingen zal naar verwachting op 15 februari beginnen.
Het bedrijf verwacht in het vierde kwartaal van 2009 kosten tussen de 2,0 en 3,0
miljoen dollar te zullen boeken volgens de huidige raming van de verwachte kosten
in verband met deze actie. De werkelijke kosten kunnen variëren op basis van
diverse factoren. Kasuitgaven in verband met de vervanging van de getroffen AED's
zullen in de eerste helft van 2010 plaatsvinden. Het bedrijf meent momenteel niet
dat deze actie ernstige gevolgen zal hebben voor de uitvoering van orders voor
AED's in het eerste kwartaal.
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Klanten kunnen binnen de Verenigde Staten rechtstreeks contact opnemen met het
bedrijf op 888.402.2484. Buiten de VS kunnen klanten contact opnemen via
+44.161.926.0011 of met de plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac Science.
Klanten kunnen het bedrijf ook via e-mail op aed195@cardiacscience.com bereiken
voor verdere informatie.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. De woorden 'menen',
'verwachten', 'van plan zijn', 'voorzien', variaties op deze woorden en soortgelijke
uitdrukkingen kenmerken toekomstgerichte verklaringen, maar afwezigheid hiervan
betekent niet dat de verklaring niet toekomstgericht is. Toekomstgerichte
verklaringen in dit persbericht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen die
verwijzen naar het tijdstip en volume van de verzending van vervangende AED's,
ordervolume en -uitvoering, het tijdstip en het bedrag van de uitgaven die in de
financiële overzichten van het bedrijf zullen worden opgenomen in verband met de
vervanging van de getroffen AED's, en het tijdstip en het bedrag van de kasuitgaven
in verband hiermee. Dit zijn toekomstgerichte verklaringen voor de toepassing van
de 'safe harbor' bepalingen volgens de Private Securities Litigation Reform Act van
1995. De werkelijke resultaten en performance kunnen aanzienlijk afwijken van wat
in deze verklaringen wordt uitgedrukt of gesuggereerd. Factoren die dergelijke
afwijkende resultaten en andere risico's kunnen veroorzaken of ertoe bijdragen
worden uitvoeriger beschreven in het jaarverslag op formulier 10-K dat door Cardiac
Science Corporation is ingediend voor het jaar dat afliep op 31 december 2008,
bijgewerkt door daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q. Cardiac
Science Corporation verplicht zich niet om de hier verschafte informatie bij te
werken.
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