
Till dig som har CPAP- eller hemrespiratorbehandling från Philips  

CPAP- och hemrespiratortillverkaren Philips har upptäckt ett problem med det polyuretanskum som 
används som ljudisolerande material i din behandlingsmaskin. Skummet kan med ålder brytas ner till 
små partiklar som kan andas in. Vid inandning av dessa partiklar kan reaktioner som irritation i 
slemhinnor, andningspåverkan och huvudvärk uppstå. Ibland blir dessa partiklar synliga i luftslang 
eller mask.  

I djurstudier har en ökad cancerrisk kopplats till polyuretan. Cancerrisken hos människor är 
fortfarande oklar men kan vara något förhöjd. Utifrån dagens kunskap kommer en svensk 
expertgrupp till slutsatsen att patienter med en välfungerande CPAP- eller hemrespiratorbehandling 
bör fortsätta med denna. Denna bedömning delas av internationella experter och kommer att 
anpassas när ny kunskap kommer fram.  

Åtgärder kring din utrustning 

 Philips kommer nu att åtgärda de uppkomna problemen med reparation eller utbyte av befintlig 
utrustning. I väntan på åtgärd kan du fortsätta din behandling eller välja att göra en tillfällig paus. 
Kontakta din sömn-/respiratormottagning om du tillfälligt vill pausa din behandling.  

Argument för att fortsätta med din CPAP/respiratorbehandling  

- Andningssvikt  

- Svår sömnapné med frekventa andningsuppehåll nattetid och uttalad syrebrist under natten.  

- Yrke där en sömnighetsrelaterad olycka får stora konsekvenser (t ex. chaufför, pilot, lokförare, 
operatör) eller vid frekvent bilkörning i allmänhet.  

- Att livs- och sömnkvalitet har förbättrats med behandlingen och exempelvis lett till minskad 
dagsömnighet och ökad koncentrationsförmåga. 

 - Vid betydande samsjuklighet där behandling med CPAP/hemventilator har förväntat positiv effekt 
på andra sjukdomar, till exempel högt blodtryck, diabetes, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke, 
hjärtflimmer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

 Argument för att tillfälligt avsluta din CPAP/hemrespiratorbehandling eller byta till annan 
behandling. Informera din sömn-/respiratormottagning vid detta beslut. 

 - Vid andnöd, andningspåverkan, huvudvärk i tydligt tidssamband med insatt behandling med Philips 
andningshjälpmedel (CPAP, hemrespirator) 

 - Synliga plastpartiklar i masker eller slangar  

- Behandling helt utan inverkan på sömn- eller livskvalitet 

 - Lindrig sömnapné  

- Frånvaro av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, stroke eller KOL  

Kontakta din mottagning  

Vid oklarheter eller frågor kring din behandling, kontakta din sömn- respektive respiratormottagning.  


