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Potilastiedote 
 
Philipsin hengitysapuvälineissä ilmennyt turvallisuusriski  
 
Philips Respironicsin turvallisuustiedotteen mukaan sen valmistamissa CPAP-, 2PV- ja ASV-
laitteissa sekä respiraattoreissa on ilmennyt maailmanlaajuinen äänenvaimennusmateriaaliin liit-
tyvä laatuongelma, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle turvallisuusriskin.  
  
Philips Respironics on ilmoittanut, että edellä mainituissa laitteissa on käytetty äänenvaimennus-
materiaalia, josta saattaa irrota hiukkasia tai haihtua yhdisteitä, jotka voivat päätyä laitteen ilmalet-
kun kautta käyttäjän hengitysteihin tai ruuansulatuskanavaan. Philips Respironicsille raportoidut 
terveydelliset haitat ovat pääsääntöisesti olleet ylähengitysteiden ärsytysoireita, yskää, päänsär-
kyä, paineen tunnetta rinnassa tai nenän sivuontelotulehduksia. Tiedossa ei ole, millaisia mahdolli-
sesti merkittäviä haittoja tai terveysriskejä voisi ilmetä lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä.  
 
  
Päijät-Soten käyttämistä laitteista ongelma koskee seuraavia laitteita:  
 

- uniapneapotilaiden hoidossa käytettyjä Philips Respironicsin CPAP-laitteita (REMstar ja 
DreamStation)  

 
Päijät-Soten alueella mainittuja laitteita on käytössä noin 300 potilaalla. Ongelma ei koske happiri-
kastimia eikä kaksoispaineventilaattoreita. Valtaosa alueen CPAP-laitteista on toisen laitevalmista-
jan (ResMed), eikä ongelma koske näitä laitteita.   
 
  
Päijät-Sote ottaa yhteyttä potilaisiin  
 
Päijät-Soten alueella laitteet tullaan korvaamaan uusilla. Päijät-Hämeen keskussairaalan keuhko-
sairauksien poliklinikka ottaa yhteyttä käyttäjiin ja antaa toimintaohjeet. Keuhkosairauksien polikli-
nikka ei pysty palvelemaan ilman ennalta sovittua ajanvarausta, joten asiakkaita pyydetään odotta-
maan yhteydenottoa.   
 
Asiaan liittyvissä epäselvyyksissä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä keuhkosairauksien poliklinikan  
unihoitajien takaisinsoittopalveluun p. 044 7195839.  
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Ohje potilaalle 

Päijät-Sote suosittelee Philips Respironicsin ja ERS:n (European Respiratory Society) 

ohjeiden pohjalta seuraavaa:  

1. Jatka hengitysapuvälineen käyttöä, jos laitehoidon kanssa ei aiemmin ole il-

mennyt hengitysteiden ärsytysoireita tai muita yllä mainittuja oireita  

2. Philips Respironicsin hengitysapuvälinettä käyttävän potilaan ei tule oma-aloit-

teisesti lopettaa hengitysapuvälineen käyttöä.  

 

Poikkeukset CPAP-laitehoidon käyttäjillä:  

a. Mikäli sinulla on lieväasteinen ja -oireinen uniapnea etkä toimi erityistä 

vireyttä vaativassa ammatissa, voit halutessasi keskeyttää hoidon ja 

jäädä odottamaan korjaavia toimenpiteitä.  

b. Mikäli sinulla ei ole uniapneaa, vaan CPAP-hoidolla hoidetaan osittaista 

ylähengitysahtaumaa eli ylähengitysteiden virtausrajoitusta, voit halutes-

sasi keskeyttää hoidon ja jäädä odottamaan korjaavia toimenpiteitä.   

c. Mikäli sinulla on CPAP-hoito lieväoireiseen EDAC-taipumukseen (keuh-

koputkien kasaanpainumistaipumus), voit halutessasi keskeyttää hoidon 

ja jäädä odottamaan korjaavia toimenpiteitä.  

 

3. Ammattikuljettajien tai muissa erityistä vireyttä vaativissa ammateissa toimivien 

potilaiden ei tule keskeyttää laitehoitoa.  

4. Odota keuhkopoliklinikan yhteydenottoa ja toimi saatujen ohjeiden mukaan.   

Koska kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma, joka koskettaa erittäin suurta laite-

määrää ympäri maailmaa, korjaavat toimenpiteet voivat valitettavasti kestää kuukau-

sia. 

Apuvälinekeskus, ylilääkäri Marja Mikkelsson 

Keuhkosairauksien poliklinikka, vs. ylilääkäri Tiina-Mari Paulow 
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