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1. Co je
e studie SE
ERVE-HF
 SERVE-HF
F je nadnáro
odní multice
entrická ran
ndomizovaná kontrolovvaná studie III. fáze,
která byla navržena
n
s cílem vyhod
dnotit, zda by mohla lé
éčba středněě a silně zá
ávažné
predominan
ntní centrální spánkové
é apnoe terrapií, využív
vající adaptiivní podpůrnou
ventilací (A
ASV) navíc k optimalizo
ované lékařské péči, sn
nížit mortalittu a morbid
ditu u
pacientů se
e symptoma
atickým chro
onickým srd
dečním selh
háním se snníženou ejekční
frakcí (levá
á ventrikulárrní ejekční ffrakce [LVEF] ≤ 45 %).
2. Co b
bylo ve stud
dii zjištěno
o?
 Studie SER
RVE-HF nes
splnila svůj primární cílový parame
etr, protožee nenastal
statisticky významný
v
rozdíl u prim
márního cílo
ového param
metru mezi ppacienty se
e
symptomattickým chronickým srde
ečním selhá
áním se snííženou ejekkční frakcí, kteří
k
byli
randomizovváni pro tera
apii ASV, a pacienty v kontrolní sk
kupině.
 Ovšem stud
die SERVE-HF vyslala
a bezpečnos
stní signál v podobě sttatisticky vý
ýznamně
zvýšeného rizika kardiiovaskulárn
ního úmrtí u lidí se symptomatickým
m chronický
ým
srdečním selháním
s
se sníženou e
ejekční frak
kcí, kteří byli randomizoováni pro terapii
ASV, v poro
ovnání s pa
acienty v ko
ontrolní skup
pině se stejným onemoocněním.
 Funkce zařřízení pro te
erapii ASV n
nebyla spojována s žád
dnými probllémy.

3. Kteřří z mých pacientů
p
mohou
m
být ohroženi?
?
 Terapie AS
SV by se mě
ěla týkat pou
uze těch lid
dí, kteří trpí určitým typeem srdečníího
selhání. Jso
ou to pacienti s predom
minantní centrální spán
nkovou apnnoe a tzv.
symptomattickým chronickým srde
ečním selhá
áním se snííženou levo u ventrikulá
ární
ejekční frakkcí rovnou 45
4 % nebo n
nižší. Dopo
oručujeme, aby
a se neprrodleně spo
ojili se
svým lékaře
em a zjistili, zda-li jsou
u ohroženi, a aby s ním
m projednali léčbu.
4. Trpí zařízení fu
unkčními závadami?
z
?
 V provozu zařízení
z
pro
o ASV nebyyla pozorová
ána žádná funkční
f
závvada ani tec
chnická
porucha; přři léčbě cen
ntrální spánkkové apnoe
e funguje sp
právně.
5. Vzta
ahuje se to
o na všechny terapie PAP (nap
př. CPAP a APAP)?
 Toto konkré
étní varování se vztahu
uje pouze na
n konkrétní zařízení R
ResMed naz
zývané
ASV a pouzze na lidi s určitým typ em srdečníího selhání a určitým tyypem spánk
kové
apnoe. Můžžeme Vám opatřit sezn
nam zařízen
ní podle sérriových číseel.
ání se netýk
ká zařízení ResMed CPAP nebo APAP.
A
 Toto varová
6. Poža
adujete od
de mne, abych inform
moval/a mé
é pacienty nebo lékaaře?
 Bezpečnosstní oznámení vyžadu
uje, abyste informoval/a poskytovvatele zdra
avotní
péče a léka
aře, kteří předepsali zzařízení pro
o ASV nebo
o dotčená zzařízení za
akoupili.



Nemusíte kontaktovat v této době pacienty, protože očekáváme, že naše úsilí
vynaložené na osvětu lékařů a veřejná oznámení, která jsme doposud vydali,
pacienty upozorní. Protože je však primárním cílem bezpečnostního oznámení
bezpečnost pacienta, můžete se nezávisle rozhodnout oslovit pacienty, kteří mají
srdeční selhání, jsou na terapii ASV a u nichž máte podezření na riziko.
Informujte pacienty o tom, že nejlepším postupem je obrátit se na svého lékaře a
projednat s ním individuální plány zdravotní péče.
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