SERVE
E-HF UKK

Kaupp
pakumppa
anit:
1. Mikä
ä on SERVE
E-HF?
 SERVE-HF
F on monika
ansallinen, p
prospektiivinen, satunn
naistettu vaiiheen III tuttkimus
jjonka tarko
oituksena oli arvioida ku
uinka joko keskivaikea
k
n tai vaikeaan predomin
nantin
keskeisen uniapnean
u
hoito adapttiivisen serv
voventilaatio
on (ASV) avvulla lisättyn
nä
optimaalise
een lääketie
eteellisen ho
oitoon voisi vähentää kuolleisuutta
k
a ja sairastu
uvuutta
potilailla joilla on symp
ptomaattine n krooninen
n sydämen vajaatoiminnta heikenty
yneellä
ejektiofraktiolla (vasem
mman kamm
mion ejektio
ofraktio [LVE
EF] ≤ 45 %)).
2. Mitä tutkimus oikein
o
löysi?
 SERVE-HF
F ei päässytt ensijaiseen
n päätepisteeseen, sillä tutkimus ei löytänyt
tilastollisesti merkittävä
ää eroa pää
ätepisteiden
n välillä potiilailla joilla oon oireelline
en
krooninen sydämen
s
va
ajaatoiminta
a heikentyneellä ejektio
ofraktiolla, hhenkilöillä jo
otka oli
satunnaiste
ettu saamaa
an ASV-hoittoa ja kontrrolliryhmän välillä.
v
 Kuitenkin, SERVE-HF
S
osoitti turva
allisuussign
naalin tilasto
ollisesti merrkittävän ris
skin
kardiovaskulaarisesta kuolemasta
a ihmisillä jo
oilla on oireellinen kroooninen sydä
ämen
vajaatoimin
nta heikenty
yneellä ejekktiofraktiolla, henkilöillä jotka oli saatunnaistettu
u
saamaan ASV-hoitoa,
A
verrattuna kontrolliryh
hmään joilla oli sama teerveydentila
a.
 Emme ole todenneet
t
minkäänlais
m
sia ongelmia
a liittyen AS
SV-hoidon kkäyttöön.

3. Ketk
kä potilaisttani saatta
avat olla va
aarassa?
 Ainoastaan
n ihmiset joilla on tietyn
n tyyppinen sydämen vajaatoimint
v
ta ja jotka kä
äyttävät
ASV-hoitoa
a. Ne joilla on
o predomin
nantti keske
einen uniapnea ja sympptomaattine
en
krooninen sydämen
s
va
ajaatoiminta
a heikentyneellä vasem
mman kamm
mion
ejektiofraktiolla joka on
n yhtä kuin tai alle 45 %.
% Suosittellemme potillaita ottama
aan
yhteyttä lää
äkäriinsä vä
älittömästi n
nähdäkseen
n ovatko he vaarassa, j a keskustellakseen
hoidosta.
4. Onko laitteess
sa toiminta
ahäiriö?
 Laitteessa ei ole toimin
ntahäiriötä ttai teknistä vikaa joka olisi todettuu; se toimii oikein
o
hoitaessaan keskinäis
stä uniapnea
aa.
5. Kosk
keeko täm
mä kaikkia PAP-hoitoj
P
oja (esim. CPAP
C
ja AP
PAP)?
 Tämä varoitus koskee vain tiettyjä
ä ResMed laitteita joita
a kutsutaan ASV-laitteiksi, ja
ainoastaan henkilötä, joilla
j
on tiettyn tyyppine
en sydämen
n vajaatoimiinta ja uniapnea.
Voimme tarrjota sinulle
e listan laitte
eista sarjanu
umeron perrusteella.
u ResMedin
n CPAP- tai APAP-laitte
eiden käyttääjille.
 Tämä varoitus ei kuulu
6. Vaad
ditteko min
nua ilmoitttamaan täs
stä potilaillleni tai lää
äkäreille?
 Tämä turva
allisuustied
dote vaatii ssinua ilmoitttamaan as
siasta lääkeetieteen
ASV-laitteita, joita
ammattilaissille ja lääk
käreille jotka
a ovat mää
äränneet tai ostaneet A
tämä tiedo
ote koskee.



Sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä potilaisiin tässä vaiheessa, sillä me odotamme
että pyrkimyksemme kouluttaa lääkärit ja julkiset tiedotukset, varoittavat lopulta
potilaat. Kuitenkin, koska ensisijainen tavoitteemme tällä turvallisuustiedotteella
on potilasturvallisuus, voit itsenäisesti päättää otatko yhteyttä ASV-hoitolaitetta
käyttäviin potilaisiin joilla on sydämen vajaatoimintaa, ja joiden epäilet olevan
vaarassa. Anna potilaiden tietää että heidän paras tapansa toimia on ottaa
yhteyttä omaan lääkäriin ja keskustella yksilöllisistä hoitosuunnitelmista.

Hotline : +358 45 77310405

