Zápis z jednání o bezpečnostním upozornění pro přístroje určené k
respirační péči od výrobce společnosti Philips dne 18.6.2021
Přítomní: Vyskočilová, Ondrová, Lněnička, Kraus, Sova - výbor + kontrolní komise ČSVSSM
Blahák Philips, Bízek Linde, Krejčík Saegeling -mt
Úvodem informoval P. Blahák o bezpečnostním upozornění pro přístroje určené k respirační péči od
výrobce společnosti Philips, pokud byly vystaveny dezinfekci typu UV záření nebo ozónu.
Doporučení zástupců výboru ČSVSSM:
S okamžitou platností od 14.6. 2021 ukončit předávky přístrojů firmy Philips, spánkové laboratoře
informovala firma.
Ohledně stávající terapie přístroji Philips členové výboru ČSVSSM doporučují vyčkat vyjádření SÚKL,
který je o situaci informován. Upozorňují na nutnost posouzení míry rizika používané konzervativní
terapie, pokud byla vystavena výše uvedeným rizikovým faktorům a porovnání s rizikem
kardiovaskulárních komplikací, sociálních a socioekonomických následků (ztráty oprávnění řízení
motorových vozidel u neléčených pacientů) v případě nutnosti přerušit léčbu u léčených pacientů.
V každém případě je nutné dodržovat zákaz užívání ozónu či UV záření při dezinfekci terapeutických
přístrojů značky Philips.
U pacientů, kteří mají schválený poukaz a není možné předat přístroj, doporučujeme, aby každá
spánková laboratoř anulovala ve spolupráci s pojišťovnou poukaz na předpis přístroje firmy Philips a
indikovala jiný přístroj. Vzhledem k tomu, že přístroje od různých výrobců mají rozdílné ventilační
moduly, doporučujeme pro tuto přechodnou dobu dřívější kontrolu efektivity léčby a ev.
přenastavení – v horizontu do jednoho měsíce u přístrojů AUTO CPAP, CPAP, BPAP, AUTO BPAP a
BPAP S.
U přístrojů vyššího typu doporučujeme retitraci.
Přístroje značky Philips do vyřešení aktuální problematiky zatím nedoporučujeme používat k titracím
terapie.
Možnost záměny přístrojů platí jen pro v současnosti vydané a schválené poukazy firmy Philips.
Výbor ČSVSSM doplní do doporučeného postupu léčby poruch dýchání ve spánku informaci o titraci
na typu přístroje, který bude indikován pro domácí terapii.
Zapsala
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