SERVE
E-HF FAQ
Pasienter:
1. Hva er SERVE--HF?
 SERVE-HF
F er en multtinasjonal, m
multisenter, randomisert kontrollerrt fase III-studie
som ble utvviklet for å vurdere
v
om behandling
g av modera
at til alvorligg domineren
nde
sentral søvvnapné med
d adaptiv se
ervo-ventilerringsbehand
dling (ASV--behandling
g) i
tillegg til op
ptimalisert medisinsk
m
be
ehandling kan
k reduserre dødeligheet og sykelighet
hos pasienter med sym
mptomatiskk kronisk hje
ertesvikt me
ed redusert ejeksjonsfra
aksjon
entrikkelejek
ksjonsfraksjjon [LVEF] ≤ 45 %).
(venstre ve
2. Hva ble funnet i SERVE-H
HF-studien?
?
 SERVE-HF
ASV-behan
F viste ingen
n fordel for A
ndling for dis
sse pasienttene i studie
en og
identifiserte
e også økt risiko
r
for ka rdiovaskulæ
ær død for de
d i studien som hadde
e
symptomattisk kronisk hjertesvikt og sentral søvnapné.
s
3. Hvem
m er i fares
sonen?
 Bare perso
oner med sy
ymptomatiskk kronisk hjertesvikt og
g sentral søvvnapné ble
inkludert i den
d kliniske studien so m fører til dette
d
sikkerh
hetsvarseleet.
er at du kontakter legen
n din umiddelbart og sn
nakker medd legen din om
o det
 Vi anbefale
mest hensiktsmessige
e handlingsl øpet for din
n situasjon.
ne, hvis du p
passer inn i disse spes
sifikke kriterriene, er dett en økt
 Ifølge studieresultaten
risiko for ka
ardiovaskulæ
ær død. Vi a
anbefaler at
a du snakke
er med legeen din med en
e
gang.
enhetene noen
n
feil?
4. Har e
 Nei. Det er ikke observ
vert noen fe
eil eller tekn
nisk svikt ve
ed drift av R
ResMed's AS
SVenheter; de
en behandle
er sentral sø
øvnapné på
å korrekt må
åte.
5. Hva hvis jeg brruker en CP
PAP- eller A
APAP-enhe
et?
A
bruke
es til å beha
andle obstru
uktiv søvnap
pné.
 CPAP og APAP
e i studien hadde
h
mode
erat til alvorlig dominere
ende sentraal søvnapné
é.
 Pasientene
C
ellerr APAP-enh
heter.
 Studien og denne advarselen gje lder ikke for ResMed CPAPder kun for en
e spesifikk
k behandlingg kalt ASV, og
 Denne bestemte advarselen gjeld
d symptoma
atisk kronisk
k hjertesviktt og sentral søvnapné.
bare for personer med
o enheten
n din er en ASV-enhet
A
an du
(eller berørrt enhet), ka
 Hvis du er usikker på om
n til landet d
ditt nedenforr.
høre med telefonlinjen

3 100
Hotline : +47 800 33

