
Αγαπητοί συνεργάτες

Η Philips Respironics ανακοίνωσε μια ενημερωτική επιστολή ειδοποίησης ασφαλείας για αναπνευστήρες 
συνεχούς και μη συνεχούς χρήσης (συγκεκριμένες συσκευές CPAP, BiLevel PAP και αναπνευστήρες) εξαιτίας δύο 
ζητημάτων που σχετίζονται με τον αφρό πολυουρεθάνης με βάση πολυεστέρα (PE-PUR) για τη μείωση του ήχου 
που χρησιμοποιείται σε αυτές τις συσκευές: 1) Ο αφρός PE-PUR μπορεί να αποικοδομηθεί σε σωματίδια που 
μπορεί να εισέλθουν στον αεραγωγό της συσκευής και να καταποθούν ή να εισπνευστούν από τον χρήστη, και 
2) ο αφρός PE-PUR μπορεί να εκπέμψει ορισμένες χημικές αέριες ουσίες. Η αποικοδόμηση του αφρού μπορεί να 
επιδεινωθεί με τη χρήση μη εγκεκριμένων μεθόδων καθαρισμού, όπως η χρήση όζοντος (βλ. ανακοίνωση 
ασφαλείας του FDA σχετικά με τη χρήση προϊόντων καθαρισμού με όζον), και ενδέχεται να παρατηρηθεί 
εκπομπή αερίων κατά τη διάρκεια της αρχικής λειτουργίας και πιθανώς να συνεχιστεί καθ ‘όλη τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής της συσκευής. Για πληροφορίες σχετικά με την ενημερωτική επιστολή ειδοποίησης ασφαλείας, 
την πλήρη λίστα των επηρεαζόμενων προϊόντων και τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα philips.com/src-update.

Μετά τη διαπίστωση και την περαιτέρω ανάλυση αυτού του ζητήματος, λάβαμε προληπτικά διορθωτικά μέτρα. 
Κάναμε αναστολή αποστολής σε όλα τα επηρεαζόμενα προϊόντα υπό καθεστώς παραγγελίας από πελάτες 
υγειονομικής περίθαλψης. Συνεχίσαμε τις αυστηρές δοκιμές και αναλύσεις μας για να κατανοήσουμε περαιτέρω 
τις αναφορές και αρχίσαμε να απευθυνόμαστε σε ρυθμιστικούς φορείς. 

Η Philips εργάζεται ακούραστα για να επιδιορθώσει αυτό το ζήτημα με αντικατάσταση των επηρεαζόμενων 
συσκευών. Μια ενημερωτική επιστολή ειδοποίησης ασφαλείας με άμεσες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν έχει 
σταλεί σε διανομείς και ιδρύματα που είναι άμεσοι πελάτες της Philips για δική τους χρήση, καθώς και για την 
ενημέρωση και ανάληψη δράσης από τους ασθενείς. Με αυτό, οι ασθενείς σας είναι πιθανό να επικοινωνήσουν 
μαζί σας για καθοδήγηση και δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε πληροφορίες και εργαλεία για να έχετε μια 
εμπεριστατωμένη συζήτηση μαζί τους και να παρέχετε τις κλινικές συστάσεις σας. 

Τα τελευταία 40 χρόνια επικεντρώσαμε τις ενέργειες μας στην περίθαλψη ασθενών, με λύσεις που στοχεύουν 
στη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα και προβλήματα ύπνου. Αναγνωρίζουμε τη 
σημασία της παροχής ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπείας. 

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων σε μια 
προσπάθεια να κάνουμε ό,τι είναι κατάλληλο για εσάς και τους ασθενείς που σας εμπιστεύονται με τη φροντίδα 
τους. 

Δεσμευόμαστε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα και να παρέχουμε διαφανή, συνεχή επικοινωνία καθώς 
προχωράμε στα επόμενα βήματα. 

Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε πληροφορίες και πηγές για τη δική σας κατανόηση, αλλά και να σας 
βοηθήσουμε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά με τους ιατρούς και τους ασθενείς σας. Μπορείτε να βρείτε 
συχνές ερωτήσεις και επιπλέον κλινικές πληροφορίες στη διεύθυνση philips.com/src-update

Ως Ηγετικό Ιατρικό Στέλεχος στον τομέα φροντίδας του ύπνου και του αναπνευστικού συστήματος, είμαι 
βέβαιος για την ικανότητά μας για διαρκείς αλλαγές και για την κάλυψη της δέσμευσής μας προς εσάς και τους 
ασθενείς σας. Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή εμπιστοσύνη σας. 

Δρ John Cronin 
Επικεφαλής Ιατρικού Τομέα, Τμήμα ύπνου και αναπνευστικής φροντίδας της Philips

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο (0044) 20 8089 3822, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
philips.com/src-update
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