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Vi har fuld forståelse for, at det er vigtigt for dig og dine patienter at kende detaljerne i alle aspekter af 
den specifikke behandling og søvnterapi. Vi har skrevet denne bulletin med det formål at adressere 
spørgsmål og bekymringer, du og dine patienter muligvis har, samt at opdatere jer om tilgængelige 
tilbagekaldelsesmuligheder hurtigst muligt. Besøg vores hjemmeside Information for læger og andet 
sundhedspersonale med jævne mellemrum, hvor du vil kunne læse opdateringer til denne 
sikkerhedsmeddelelse, ligeså snart de er tilgængelige.

1. Säkerhet för ersättningsskum

Vores allerhøjeste prioritet er at kunne tilbyde vores patienter sikre behandlingsapparater af den højeste 
kvalitet. Det er utroligt vigtigt for os, at vores patienter føler, at deres behandlingsapparat er både effektiv og 
sikker for dem at benytte. De tilbagekaldte DreamStation-enheder indeholdte en lyddæmpende 
skumkomponent, der var fremstillet af et polyesterbaseret polyuretan-materiale (PE-PUR), hvorimod den 
lyddæmpende skumkomponent i alle nye og reparerede DreamStation-enheder er fremstillet af silikoneskum1.

Vi arbejder hårdt på at reparere berørte enheder, der er blevet undersøgt og bedømt til at være i god stand; i 
disse tilfælde erstatter vi den lyddæmpende skum og den dertilhørende luftvejsblæser med helt nye dele. 
Derudover rengører og desinficerer vi dem grundigt.

Husk at minde dine patienter om, at de ikke selv må forsøge at fjerne skummet fra deres enhed. Dette kan 
påvirke deres behandling, og enheder, der er beskadigede grundet forsøg på at fjerne det lyddæmpende skum, 
vil ikke kunne erstattes. Vores professionelle medarbejdere er oplærte i at sikre, at skumkomponenten fjernes 
på sikker og grundig vis, og at den nye silikoneskum installeres korrekt.

2. Retningslinjer for rengøring

Det er vigtigt, at dine patienter har den nødvendige viden til at rengøre deres enhed grundigt og korrekt. Vi 
anbefaler, at dine patienter benytter enhedens medfølgende brugsvejledning med titlen User Manual and 
Accessory Cleaning and Inspection Instructions, hvis de har brug for en detaljeret guide til, hvordan de kan passe 
godt på deres erstatningsenhed. Det er meget vigtigt, at dine patienter kun benytter rengøringsmetoder, der er 
godkendt til brug med deres enhed, da andre rengøringsmetoder2 såsom brug af ozonlys, kan føre til, at enhedens 
skum nedbrydes
1. Ekskl. Trilogy Evo-udlånsenheder, som er designet med en anden type skum

2. Bemærk at rengøringsprodukter, der benytter ozon- og UV-lys (inkl. Philips UV Light Sanitizer Box) ikke er godkendt som rengøringsmetode til UR-enheder 
eller -masker og ikke kan erstatte den nødvendige tilbagekaldelsesprocess. Se FDA’s sikkerhedskommunikation fra d. 27. februar 2020 med titlen “Ozone and 
UV light: Potential Risks associated with the use of ozone and ultraviolet (UV) light for cleaning CPAP machines and accessories”, hvis du vil vide mere. Denne 
kommunikation indikerer, at enheder, der påstår at kunne rengøre, rense eller desinficere CPAP-maskiner via ozongas eller UV-lys ikke er autoriseret af FDA.
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For at vi på effektiv vis kan tilbagekalde og erstatte alle berørte enheder, vil enheder blive tilbagekaldt, uanset 
hvilken rengøringsmetode, der er benyttet. Se tilbagekaldelsesmeddelelsen fra juni 2021 på Philips.com/
src-update page hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine patienters enheder falder under denne tilbagekaldelse.

3. DreamStation 2 Auto CPAP Advanced: information til patienter, der har modtaget en 
DreamStation 2 som erstatning for deres CPAP-enhed

Vi forstår godt, at det kan tage tid at vænne sig til at bruge et nyt behandlingsapparat, og at dette kan føles 
stressende for dine patienter, som sikkert har en masse spørgsmål til den nye enhed. Den nye enhed er indstillet 
til et sammenligneligt behandlingstryk og er klar til brug. På trods af dette vil patienter, der er vant til at benytte 
DreamStation CPAP-enheden, og nu har modtaget en DreamStation 2 Auto CPAP Advanced-enhed, muligvis 
lægge mærke til visse forskelle.

The DreamStation 2 Auto CPAP Advanced er udviklet med vores patienters komfort som højeste prioritet og 
sigter efter at tilbyde dem en enklere brugeroplevelse.

• Ramp Plus’ starttryk

Ramp Plus giver dine patienter øget fleksibilitet, så de selv kan vælge et behageligt starttryk, når de skal falde i 
søvn. I modsætning til DreamStation CPAP-enheden indeholder DreamStation 2 Auto CPAP Advanced-enheden 
den særlige Ramp Plus-funktion, som giver patienten mulighed for selv at vælge et starttryk, der er behageligt 
for dem. Det valgte tryk opretholdes i den givne tidsperiode, (standard-indstillingen er 30 minutter), 
medmindre enheden opfanger en årsag til, at det er nødvendigt at øge trykket. Efter Ramp Plus-tidsperioden er 
overstået, vil trykket vende tilbage til det tryk, der er bestemt af patientens læge som en del af patientens 
behandling.

Når dette er indstillet, vil enheden automatisk starte med det valgte Ramp Plus-tryk ifm. alle fremtidige 
behandlingssessioner. Derfor behøver din patient ikke længere trykke på Ramp-knappen hver aften for at 
igangsætte det valgte trykniveau. Dette betyder, at patienten kan nøjes med at indstille Ramp Plus-trykket én 
enkelt gang, og at det ikke længere er nødvendigt for dem at genstarte eller aktivere funktionen hver aften. 
Funktionen er endda slået til som standardindstilling, så det eneste, din patient skal gøre, er at tage masken på 
og trække vejret igennem den.

Klik her for at få mere at vide om Ramp Plus.

• Adaptiv återfuktning

Luftbefugtningen er fuldt integreret og adaptiv; derfor justerer luftbefugteren varmepladens temperatur 
automatisk, så en konstant og jævn luftfugtighed opretholdes i patientens maske. Enheden benytter adaptiv 
luftbefugtning, når et vandkammer tilsluttes enheden. Når luftfugtigheden er indstillet, gemmes denne 
indstilling, så den kan aktiveres automatisk ifm. fremtidige behandlingssessioner, hvor det også vil være muligt at 
justere temperaturen i den opvarmede tube.

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om det ovenstående indhold, så er du altid meget velkommen til 
at kontakte din salgsrepræsentant hos Philips.

©2022 Koninklijke Philips N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Hvis du vil vide mere, så besøg philips.com/SRC-update

http://Philips.com/src-update
http://Philips.com/src-update
https://www.documents.philips.com/assets/20210426/57115defb99e42208a9ead160100478c.pdf
https://www.philips.com/src-update

