
Περίληψη των εξωτερικών μελετών που δείχνει ότι 
ο κίνδυνος καρκίνου των χρηστών Philips Respironics 
δεν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με άλλες εταιρείες

Τον Ιούνιο του 2021, η Philips Respironics εξέδωσε μία ειδοποίηση ασφαλείας για συγκεκριμένες συσκευές 
CPAP και BiPAP εξαιτίας ενός ζητήματος σχετικά με το αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης με βάση πολυεστέρα 
(PE-PUR) που χρησιμοποιείται για τη μείωση του ήχου εντός των συσκευών. Ο αφρός ενδέχεται να αποδομείται 
σε σωματίδια που ενδεχομένως να εισέρχονται στη συσκευή και πιθανώς να προσληφθούν ή να εισπνευστούν. 
Αρχικά, υπήρχε η σκέψη ότι οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) ενδέχεται να εκπέμπονται, κάτι που έπειτα από 
επιπρόσθετο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι βλαβερό.

Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας ελέγχουν τις βάσεις δεδομένων των ασθενών τους για να διαπιστώνουν 
αν κάποιος που χρησιμοποιούσε συσκευή Philips Respironics PAP είχε αυξημένα προβλήματα υγείας, 
συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου. Οι αναλύσεις από τον Καναδά1 και τη Γαλλία2 που περιλαμβάνουν 
περίπου 13.000 ασθενείς, σύγκριναν τη συχνότητα του καρκίνου όσων χρησιμοποιούσαν συσκευή με αφρώδες 
υλικό PE-PUR σε σύγκριση με χρήστες συσκευών χωρίς PE-PUR. Σε αυτές τις δύο δημοσιεύσεις, ο κίνδυνος 
καρκίνου για τους χρήστες των Philips Respironics δεν ήταν μεγαλύτερος σε σύγκριση με άλλες εταιρείες.

Ως μέρος της δέσμευσής μας για υποστήριξη των ασθενών μας, τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών και τη 
διαφάνεια σχετικά με τις τελευταίες έρευνες και αναλύσεις, παραθέτουμε παρακάτω μία περίληψη αυτών των μελετών.

An Association between Positive Airway Pressure Device Manufacturer and Incident Cancer? 
A Secondary Data Analysis
Tetyana Kendzerskam MD., et al, Journal of Respiratory Critical Care Medicine

Η Δρ. Tetyana Kendzerska και οι συνεργάτες της δεν διαπίστωσαν υψηλότερο κίνδυνο συχνότητας καρκίνου 
στους ασθενείς με συσκευές αποφρακτικής άπνοιας (OSA) Philips Respironics CPAP σε σύγκριση με όσους είχαν 
συσκευές άλλων κατασκευαστών. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 6.903 ασθενείς στην επαρχία του 
Οντάριο που αγόρασαν συσκευή θετικής πίεσης αεραγωγών από το 2012 και δεν είχαν καρκίνο κατά την έναρξη 
της θεραπείας για την OSA. Με έναν Μ.Ο. επανεξέτασης τα 7,5 χρόνια, το 5,4% των ασθενών εμφάνισε καρκίνο. 
Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στη συχνότητα του καρκίνου ανάμεσα σε διαφορετικούς κατασκευαστές 
συσκευών PAP, συμπεριλαμβανομένων των ResMed και Fisher&Paykel, σε σύγκριση με τη Philips Respironics.1

(συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)



Cancer risk in adherent users of polyurethane foam-containing CPAP devices for sleep apnoea.
Gregoire Justeau, MD., et al, European Respiratory Journal

Στην έρευνα από τη Γαλλία, ο Δρ. Gregoire Justeau και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι η συνεχιζόμενη θεραπεία 
CPAP της OSA με συσκευές Philips Respironics που περιείχαν αφρώδες υλικό PE-PUR, δεν σχετιζόταν με αυξημένο 
κίνδυνο καρκίνου, με Μ.Ο. χρόνου επανεξέτασης τα 7,2 χρόνια. Η ομάδα ανέλυσε τα δεδομένα από 4.447 
ασθενείς που δεν είχαν διαγνωσθεί με καρκίνο κατά τον χρόνο της έρευνας ύπνου τους ή μέσα στο επόμενο 
1 έτος. Η χρήση συσκευών Philips Respironics δεν σχετιζόταν με διαφορετική συχνότητα καρκίνου σε σύγκριση 
με συσκευές άλλων κατασκευαστών. Επιπρόσθετα, η χρήση των συσκευών Philips Respironics δεν σχετιζόταν με 
νέες περιπτώσεις καρκίνου των πνευμόνων.2

Υπάρχουν άλλες 11 μελέτες που προσφέρουν ελάχιστες επιπρόσθετες γνώσεις, αλλά δείχνουν ότι δεν 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καρκίνου κατά τη χρήση συσκευής CPAP.3-14

H Philips Respironics δεσμεύεται για επιπλέον ελέγχους και ενημέρωση, καθώς εργαζόμαστε για το πρόγραμμα 
επισκευής και αντικατάστασης των συσκευών CPAP, BiPAP και των μηχανικών αναπνευστήρων που επηρεάστηκαν.

Οι γενικές οδηγίες για τους παρόχους υγείας και τους ασθενείς στην ειδοποίηση ασφαλείας παραμένουν δίχως 
αλλαγές μέχρι αυτή τη στιγμή.
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Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ειδοποίηση ασφαλείας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο philips.com/src-update

https://www.philips.gr/healthcare/e/sleep/communications/src-update

