ČASTÉ
É DOTAZY OHLEDNĚ
O
STUDIE SE
ERVE-HF
Pacienti:
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 zjištěn
no ve studiii SERVE-H
HF?
 Studie SER
RVE-HF nep
prokázala žžádný přínos
s pro terapii ASV u takkových pacie
entů ve
studii a rovněž odhalila
a zvýšené rriziko kardio
ovaskulárníh
ho úmrtí proo pacienty se
s
symptomattickým chronickým srde
ečním selhá
áním a centtrální spánkkovou apnoe
e
zařazené do
d studie.
n?
3. Kdo je ohrožen
 Toto bezpe
ečnostní ozn
námení je u
určeno pouz
ze pro lidi se
e symptomaatickým
chronickým
m srdečním selháním a centrální spánkovou apnoe
a
zařazzené do klin
nické
studie.
 Doporučuje
eme, abyste
e se neprod
dleně obrátilli na svého lékaře a proojednali s ním
n
nejvhodnější další pos
stup s ohled
dem na Vaš
ši situaci.
edků studie, pokud splň
ňujete tato specifická kritéria,
k
tu hhrozí zvýšen
né riziko
 Podle výsle
kardiovaskulárního úm
mrtí. Doporu
učujeme, ab
byste se ihned spojili see svým léka
ařem.
4. Trpí zařízení funkčními zá
ávadami?
ozu zařízen
ní ResMed p
pro ASV ne
ebyla pozoro
ována žádnná funkční závada
z
 Ne. V provo
ani technická porucha; při léčbě ccentrální spánkové apn
noe fungujee správně.
5. Jak p
postupovat, pokud po
oužívám za
ařízení CPA
AP nebo AP
PAP?
 CPAP a AP
PAP se používají k léčb
bě obstrukč
ční spánkov
vé apnoe.
e studii měli středně až silně závaž
žnou predom
minantní ceentrální spánkovou
 Pacienti ve
apnoe.
e a toto varo
ování se nettýká zařízen
ní ResMed CPAP neboo APAP.
 Tato studie
étní varování se vztahu
uje pouze na
n konkrétní terapii nazzývanou AS
SV a
 Toto konkré
pouze na lidi se sympttomatickým
m chronickým
m srdečním selháním a centrální
spánkovou apnoe.
ejste jistí, zd
da je Vaše zařízení zařízením ASV (nebo dootčeným
 Pokud si ne
zařízením),, můžete to zjistit, kdyžž zavoláte na
n dále uved
denou horkoou linku urč
čenou
pro konkréttní zemi.
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