SERV
VE-HF FAQ
Q

Kom
mmersielle
e partnere:
1. Hv
va er SERV
VE-HF?
 SERVE-HF er en multinasjona
m
l, multisente
er, randomiisert kontrollert fase III--studie som
m ble utvikle
et for å
vurdere o
om behand
dling av mod
derat til alvo
orlig domine
erende senttral søvnapnné med ada
aptiv servoventilerin
ngsbehandling (ASV-behandling) i tillegg til optimalisert
o
medisinsk bbehandling kan reduse
ere
dødeligh
het og sykelighet hos pasienter me
ed symptom
matisk kronisk hjertesviikt med redusert
ejeksjonssfraksjon (vvenstre venttrikkelejeksj
sjonsfraksjon [LVEF] ≤ 45 %).
2. Hv
va ble funn
net i studien
n?
 SERVE-HF oppfylte
e ikke sitt prrimære end epunkt da det
d ikke varr noen statisstisk signifik
kant forskjell i det
primære endepunkttet mellom pasientene
p
med sympttomatisk kro
onisk hjertessvikt med redusert
ejeksjonssfraksjon so
om ble rand
domisert til A
ASV-behan
ndling og pa
asientene i kkontrollgrup
ppen.
RVE-HF visste et sikkerrhetssignal med en sta
atistisk signifikant økt riisiko for karrdiovaskulæ
ær død
 Men SER
hos perssoner med symptomati
s
sk kronisk h
hjertesvikt med
m reduse
ert ejeksjonssfraksjon so
om ble randomisert
til ASV-b
behandling sammenlign
s
net med pa sienter i kontrollgruppe
en med sam
mme tilstand
d. Det var in
ngen
probleme
er forbunde
et med ytels
sen på selve
e ASV-appa
aratene i stu
udien.

3. Hv
vem av pasientene mine
m
kan være
v
i fares
sonen?
 Bare de med en viss type hjerttesvikt som går på ASV
V-behandlin
ng bør væree bekymret. De som ha
ar
dominere
ende sentra
al søvnapné
é og det som
m kalles sym
mptomatisk
k kronisk hjeertesvikt me
ed redusert venstre
ventrikke
el ejeksjonssfraksjon lik eller underr 45 %. Vi anbefaler at de kontakteer legen sin
n umiddelba
art for å
se om de
e er i fareso
onen, og forr å diskutere
e behandlin
ngen.
4. Ha
ar enheten
n noen feil?
?
 Det har iikke blitt observert noe
en feil eller tteknisk svikt ved drift av enhetenee; de behandler sentral
søvnapn
né på korrekkt måte.
5. Gjjelder dette all PAP-behandling (f.eks. C
CPAP og APAP)?
 Denne b
bestemte ad
dvarselen gjjelder bare ffor spesifikk
ke ResMed-enheter kaalt ASV, og bare for personer
med en vviss type hjertesvikt og
g en viss typ
pe søvnapn
né. Vi kan gi deg en listte over enhetenes
serienum
mmer.
advarselen gjelder
g
ikke for ResMe d CPAP- eller APAP-e
enheter.
 Denne a
v
pasientene m ine eller le
eger?
6. Krrever du att jeg skal varsle
 Sikkerhe
etsvarslet krever
k
at du
u varsler he
elsepersonell og legerr som har fooreskrevet ASV eller kjøpt
berørte enheter.
 Du behø
på dette tid
øver ikke å kontakte pasientene
p
dspunktet, da vi forvennter at vår innsats på å lære
opp lege
er, og de offfentlige kunngjøringe
ene vi har fo
oretatt vil va
arsle pasieentene. Men
n fordi det
primære
e målet for sikkerhetsv
s
varslet er p
pasientsikke
erhet, kan du
d velge å kontakte pasientene som
s
har
hjertefeil og går på
å ASV-beha
andling, og som du miistenker er i fare. La ppasientene
e få vite at det
d
beste de
e kan gjøre
e er å konta
akte lege fo
or å diskutere sin indiv
viduelle behhandling.
Hotlin
ne : +47 80
00 33 100

