SERVE
E-HF UKK
Potilaa
at:
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 SERVE-HF
F-tutkimus oikein löys
si?
 SERVE-HF
F tutkimus ei
e löytänyt A
ASV-hoidostta mitään hy
yötyä tutkim
mukseen
osallistuneiille potilailla
a, tunnistaen
n samalla lisääntyneen
n kardiovaskkulaarisen
kuolleisuud
den ihmisillä
ä joilla on syymptomaatttinen krooniinen sydäm
men vajaatoiiminta ja
keskeinen uniapnea.
3. Ketk
kä ovat risk
kiryhmässä
ä?
 Tutkimukse
een osallistu
ui ainoastaa
an ihmisiä jo
oilla on sym
mptomaattinnen kroonine
en
sydämen vajaatoiminta
a ja keskein
nen uniapne
ea, johtaen tähän
een.
turvallisuusstiedotteese
mme että ota
at välittömä
ästi yhteyde
en lääkäriisi ja keskusteelet hänen
 Suosittelem
kanssaan mikä
m
on sop
pivin ratkaissu, ottaen hu
uomioon tila
anteesi.
ämä edellyty
ykset, sinul la on lisään
ntynyt
 Tutkimustulosten mukaisesti, mikkäli täytät nä
riski kuolla sydänkohta
aukseen. Su
uosittelemm
me että kesk
kustelet viippymättä lääkärisi
kanssa.
4. Onko
o laitteissa
a toimintahäiriö?
 Ei. ResMed
din ASV-hoitolaitteessa
a ei ole toim
mintahäiriötä
ä tai teknistää vikaa joka
a olisi
todettu; se toimii oikein
n hoitaessa
aan keskinäistä uniapneaa.
5. Entä
ä jos käytän
n CPAP- tai APAP-laittetta?
 CPAP- ja APAP-laittei
A
ta käytetää n häiritsevä
än uniapnea
an hoitoon.
een osallistu
uneilla potila
ailla oli keskivaikea tai vaikea preedominantti
 Tutkimukse
keskeinen uniapnea.
mus ja varo
oitus eivät ku
edin CPAP-- tai APAP-llaitteiden
uulu ResMe
 Tämä tutkim
käyttäjille.
us koskee a
ainoastaan ASV-hoitoa
A
ja ihmisiä j oilla on
 Tämä erityiinen varoitu
symptomaa
attinen kroo
oninen sydä
ämen vajaattoiminta sek
kä keskeineen uniapnea
a.
e varma onko laitteesi ASV-laite (tai häiriön omaava
o
laitee), voit saada
 Mikäli et ole
een puhelin
lisätietoja soittamalla
s
maakohtais
m
npalveluun.
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