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Säkerhetsmeddelande till marknaden: 2021-05-A & 2021-06-A.

Vi vet hur viktigt det är för dig och dina patienter att vara informerade om alla aspekter av deras sömnterapi 
och behandling. Den här bulletinen skapades för att hjälpa till att hantera vanliga frågor och problem samt 
ge en statusuppdatering om åtgärdsprogrammet när de blir tillgängliga. Nedan hittar du en del av den 
senaste informationen som vi vill lämna till dig. Du är välkommen att besöka vår webbplats regelbundet för 
att hålla dig informerad om uppdateringar och för ytterligare information om detta säkerhetsmeddelande: 
Besök vår sida med klinikinformation.

1. Sammanfattning av Philips Respironics testresultat som är tillgängliga hittills

Vi åtar oss att tillhandahålla ytterligare data när de blir tillgängliga från de pågående testerna från tredje part, 
så att vårdgivare har uppdaterad information för att fatta välgrundade beslut om risken för fortsatt användning 
av berörda produkter. En uppdaterad sammanfattning kan ses/laddas ned på Testresultat. Den övergripande 
vägledningen för vårdgivare och patienter i den senaste versionen av säkerhetsmeddelandet förblir oförändrad 
för närvarande.

2. Uppdatering om åtgärdsprogrammet

Hittills har Philips Respironics producerat 535 000 nya och åtgärdade enheter för Västeuropa, av vilka cirka 69 % 
ersättningsenheter redan har nått våra kunder i regionen. 1Vi förväntar oss att slutföra över 90 % av produktionen 
och leveranserna till kunder under 2022. För att underlätta detta ber vi våra kunder och deras patienter att slutföra 
registreringar så snabbt som möjligt. Du kan läsa mer om framstegen här.

3. Vår strategi för åtgärdsprogrammet

Efter att vi utfärdade säkerhetsmeddelandet till marknaden fokuserade vi omedelbart på att hantera detta problem 
så snabbt som möjligt. Vi utökade vår produktionsskift, service- och omarbetningskapacitet på tillämpliga 
tillverkningsanläggningar och kommer att fortsätta med denna expansion tills åtgärdsprogrammet är slutfört. 
Vi säljer för närvarande inte dessa produkter, och alla åtgärdade enheter bör tilldelas patienter som berörs av 
säkerhetsmeddelandet.

1.Baserat på information som fanns tillgänglig 23/06/2022

(fortsätter på nästa sida)

Mer information finns på philips.com/SRC-update

https://www.philips.se/healthcare/e/sleep/communications/src-update/information-for-physicians-and-providers
https://www.philips.se/healthcare/resource-catalog/landing/experience-catalog/sleep/communications/src-update/news/update-on-the-test-and-research-program
https://www.philips.se/healthcare/e/sleep/communications/src-update/information-for-physicians-and-providers
https://www.philips.se/healthcare/e/sleep/communications/src-update


4. Användbar information för dina patienter

Vi fortsätter att tillhandahålla regelbundna uppdateringar till patienter. Den här månaden, tillsammans med en 
uppdatering om våra framsteg hittills, fortsätter vi vårt engagemang för patientsäkerhet och ger dem ytterligare 
förtydliganden om vilka steg som ingår i åtgärdsprogrammet och delar ytterligare patientinriktat innehåll på 
testresultat.

5. Träning för hållbar medicinsk utrustning i hemmet och ersättningsanordning för klinisk 
användning finns nu tillgängliga

Några av dina patienter och deras hemvårdsteam har fått nya DreamStation 2 CPAP-enheter som en del av 
åtgärdsprogrammet. För att hjälpa hemvården att bättre stödja sina patienter har vi skapat produktutbildningar 
inom Philips Learning Connection som är utformade för att hjälpa till med installation och användning av 
ersättningsenheter. Utbildningarna finns på Learning Connection.

Vi tackar dig för ditt fortsatta tålamod och förtroende, och kommer att fortsätta att ge dig regelbundna 
uppdateringar genom denna process.
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