Regionshospitalet Silkeborg
Søvnklinikken
Falkevej 1D
8600 Silkeborg
Telefon: 78 41 60 10

Visse apparater til behandling af obstruktiv søvnapnø er
blevet fejlmeldt fra producenten Philips Respironics side
Philips Respironics har fejlmeldt visse apparater til behandling af
obstruktiv søvnapnø. De har fundet en risiko for, at det skum, der
bruges som støjdæmpende materiale i apparaterne kan nedbrydes og
dermed kan udlede dampe og små partikler.
Vi vurderer, at det er sikkert, at du fortsætter med din behandling
som hidtil.
Vi holder dig løbende informeret
Vi samarbejder med Philips om en løsning. Vi kan på nuværende
tidspunkt ikke sige noget om tidshorisont eller de konkrete løsninger.
Men vi holder dig løbende informeret og vil kontakte dig, så snart vi
har en konkret løsning for dig.
Da det drejer sig om rigtig meget apparatur og mange brugere, skal
du forvente ventetid på at få svar fra os. Vi gør alt for at svare dig, så
hurtigt vi kan og håber på din forståelse
Registrering af apparater
Philips opfordrer til, at man registrerer sit apparat på Philips
hjemmeside. Registreringen skal ske på følgende link:
https://www.philips.dk/healthcare/e/sleep/communications/src-update.

Ved behov for hjælp kan Philips kontaktes på telefon 80 25 42 45.
Såfremt du ikke har mulighed for at foretage en sådan registrering,
kan du kontakte Søvnklinikken på telefon 78 41 60 10 imellem
kl. 9-13, som kan hjælpe dig med at foretage registreringen af
apparatet for dig.
På den måde sikrer vi et tæt samarbejde med Philips i forhold til de
løsninger, vi forventer bliver implementeret i den kommende periode.
Berørte apparater omfattet af fejlmelding fra Philips Respironics kan
ses nederst i brevet.
Information
For løbende og yderligere information henvises der til Philips'
hjemmeside på følgende link:
https://www.philips.dk/healthcare/e/sleep/communications/src-update
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