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Een bericht van de CEO van ResMed: 
 
Bij ResMed, als toonaangevende wereldwijde fabrikant in slaapapneutherapie, weten we dat een ononderbroken 
behandeling van cruciaal belang is voor de gezondheid en het welzijn van vele miljoenen mensen over de hele 
wereld. In het licht van de recente terugroepactie en veiligheidskennisgeving van Philips van juni 2021 voor veel 
van zijn producten voor slaap- en beademingszorg, wil ik onze patiënten, zorgverleners, artsen en 
gemeenschappen geruststellen dat ResMed-apparaten veilig zijn voor gebruik en geenonderdeel uitmaken van 
de terugroepactie van Philips. 
 
Patiëntveiligheid is altijd de topprioriteit van het ResMed-team. Daarom kiezen wij uiterst zorgvuldig de materialen 
die wij in onze apparaten verwerken, testen wij onze apparaten op toepasselijke veiligheidsstandaarden voordat 
wij een nieuw product op de markt brengen, en wij evalueren onze testen opnieuw wanneer andere 
apparaatfabrikanten zorgen uiten. Wij hebben de informatie van Philips' terugroepactie van hun apparaten 
bestudeerd en onze materialen en producten uitvoerig geanalyseerd, waarbij we kunnen herbevestigen dat de 
apparaten van ResMed veilig te gebruiken zijn. 
 
In de meeste CPAP-, APAP-, bi-level- en beademingsapparaten van ResMed is een polyether polyurethaan 
schuimmateriaal gebruikt dat door ons team is geselecteerd op basis van onderzoeken die aantonen dat het beter 
bestand is tegen water dan andere materialen, en daarom duurzamer is in een vochtige omgeving. In één serie 
beademingsapparaten van ResMed (Stellar) is een schuim op basis van siliconen gebruikt dat is getest, 
gecontroleerd en goedgekeurd voor veilig en effectief gebruik volgens de strenge kwaliteitssysteemprotocollen 
van ResMed. 
 
Wij blijven ons nauwgezet concentreren op het produceren van zoveel mogelijk apparaten voor slaapapneu- en 
luchtwegenzorgbehandeling als de huidige wereldwijde beperkingen in onderdelen ons toestaan, waarbij we altijd 
de leidende principes van ResMed volgen die de behoeften van de patiënt prioriteren naargelang de ernst van de 
ziekte. Wij zullen nauw blijven samenwerken en rechtstreeks communiceren met zowel onze leveranciers als 
onze klanten om patiënten in meer dan 140 landen wereldwijd door deze periode van ongekend hoge vraag te 
helpen. 
 
Mick Farrell 
CEO, ResMed 
 
 

Veelgestelde Vragen 
 

1. Wordt ResMed beïnvloed door de juni 2021 Philips terugroepactie? 
a. Nee. ResMed-apparaten zijn niet onderworpen aan de juni 2021-terugroepactie van Philips*. 
 

2. Zijn ResMed-apparaten veilig in gebruik? 
a. Alle ResMed-apparaten en maskers zijn veilig voor gebruik door patiënten, zolang de patiënt de 

gebruiksaanwijzing volgt. Patiëntveiligheid is het belangrijkste doel van ResMed. ResMed heeft de 
problemen die Philips meldt met zijn apparaten niet opgemerkt; ResMed-apparaten gebruiken ander 
materiaal. 
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3. Hoe weet ik of mijn PAP of beademingsapparaat een ResMed-apparaat is? 
a. Op een ResMed-apparaat staat het ResMed-logo (zie de linkerbovenhoek van deze webpagina). 

Neem bij twijfel contact op met uw apparatuurleverancier. ResMed-apparaten zijn allemaal veilig voor 
gebruik door patiënten, gebruiken een ander materiaal voor geluidsreductie en zijn niet onderworpen 
aan de juni 2021-terugroepactie van Philips*. 

 
4. Ik gebruik een apparaat van Philips dat is teruggeroepen. Kan ik een ResMed-apparaat krijgen? 

a. Neem contact op met uw arts of apparatuurleverancier om uw therapieopties te bespreken. De 
Amerikaanse Food and Drug Administration heeft ook een eigen lijst veelgestelde vragen 
gepubliceerd. 

 
5. Ik gebruik een ResMed-apparaat, maar een Philips masker voor PAP of beademingstherapie. Zijn 

deze veilig in gebruik? 
a. Alle ResMed-apparaten en maskers zijn veilig voor gebruik door patiënten, zolang de patiënt de 

gebruiksaanwijzing volgt. ResMed kan geen commentaar geven op de producten van andere 
bedrijven. Neem voor advies contact op met uw apparatuurleverancier. 

 
6. Zit er schuim in de apparaten van ResMed? Hoe weet ik of mijn ResMed-apparaat veilig is? 

a. De schuimsoorten die gebruikt worden in de apparaten van ResMed zijn veilig. Meer bepaald: 
- Het polyETHER-urethaanschuim dat wordt gebruikt voor geluidsisolatie in de meeste 

ResMed-apparaten, inclusief in de AirSense™ 10 en AirSense 11**-apparaten, verschilt van 
het polyurethaanschuim op basis van polyESTER dat Philips zegt te gebruiken in de 
teruggeroepen toestellen. 

- Het polyETHER-urethaanschuim dat ResMed gebruikt in de AirSense 10 en AirSense 11**-
apparaten verschilt van het schuim op basis van siliconen dat Philips op het moment zegt te 
gebruiken in de DreamStation 2-apparaten. 

 
7. Waar bevindt het schuim van ResMed zich? Zit het in het luchtpad, zoals dat bij Philips naar 

verluidt zit? 
a. Het geluiddempende schuim dat ResMed in het luchtpad van zijn apparaten gebruikt, is veilig voor 

patiënten om te gebruiken. De juni 2021-terugroepactie van Philips* verandert niets aan onze 
conclusie dat ResMed-apparaten veilig kunnen worden gebruikt door patiënten, wanneer ze worden 
gebruikt zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing. 

 
8. Stroomt de luchtstroom van het ResMed AirSense 10-apparaat door het schuim? 

a. De ResMed AirSense 10 en AirSense 11**-apparaten bevatten schuim dat zich in het luchtpad van 
het apparaat bevindt om het geluid dat tijdens de therapie door het apparaat wordt geproduceerd te 
minimaliseren. Op basis van het ontwerp van de AirSense-apparaten kan de lucht veilig om of door 
het schuim heen gaan tijdens de therapie, waarbij de meeste lucht om het schuim heen gaat. We 
hebben de problemen die Philips meldt met zijn apparaten niet waargenomen; ResMed-apparaten 
zijn niet onderworpen aan Philips' terugroepactie* van juni 2021 en blijven veilig voor gebruik. 

 
9. Is het schuimmasker van ResMed (AirTouch N20/F20) veilig in gebruik? 

a. Ja, alle ResMed-maskers zijn veilig te gebruiken zoals aangegeven. ResMed-producten vallen niet 
onder de juni 2021-terugroepactie van Philips*. De ResMed’s AirTouch-lijn van CPAP-
schuimmaskers zijn ontworpen om een veilige en effectieve maskerafdichting te bieden en gebruiken 
een ander materiaal dan het materiaal dat in Philips-apparaten wordt gebruikt. 

 
10. Als ik een ResMed-apparaat gebruik, moet ik dan de doorlopende leveringen blijven accepteren? 

a. ResMed-apparaten, maskers en accessoires zijn niet onderworpen aan de juni 2021-terugroepactie 
van Philips*. ResMed-apparaten, maskers en accessoires zijn allemaal veilig voor gebruik door 
patiënten. Blijf ResMed-producten gebruiken om uw therapie normaal voort te zetten op een manier 
die uw gezondheid en welzijn ondersteunt. Neem bij vragen contact op met uw arts of 
apparatuurleverancier. 
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11. Kan ik ozonproducten gebruiken om mijn apparaat, masker en toebehoren van ResMed te 
reinigen? 
a. In de gebruikershandleiding van ResMed-apparaten staat dat de luchtbevochtigertanks en de 

luchtslangen van het ResMed-apparaat wekelijks gereinigd dienen te worden met warm water en een 
mild reinigingsmiddel, grondig afgespoeld dienen te worden, en buiten bereik van direct 
zonlicht/hittebron moeten worden gedroogd. Ook dient de buitenkant van het apparaat te worden 
afgenomen met een droge doek. Deze instructies zijn opgenomen in de gebruikershandleiding van de 
ResMed-apparaten. 

b. Op 8 januari 2020 heeft ResMed aangekondigd dat de beperkte garantie op zijn apparaten geen 
schade dekt die wordt veroorzaakt door ozonproducten aan ResMed PAP-apparaten die op of na 1 
februari 2020 zijn verkocht. Deze uitsluiting geldt ook voor ResMed AirTouch™-schuimmaskers. 

c. Op 27 februari heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration, het agentschap dat grotendeels 
verantwoordelijk is voor de regulering van zowel ResMed- als Philips-apparaten, een aantal 
verklaringen vrijgegeven over het gebruik van ozonapparaten. Om precies te zijn heeft de FDA op 27 
februari 2020: 

- een veiligheidswaarschuwing gepubliceerd: 'Potentiële risico's verbonden aan het gebruik 
van producten met ozon en ultraviolet (uv-)licht voor het reinigen van CPAP-machines en 
toebehoren'; en 

- het huidige standpunt bevestigd: 'Apparaten die beweren CPAP-machines te reinigen, 
desinfecteren of zuiveren met behulp van ozongas of uv-licht zijn niet geautoriseerd door de 
FDA'. 

d. Op 12 november 2021 heeft de FDA het gebruik van ozonapparaten aan de orde gesteld in verband 
met een update over de terugroepactie van Philips:  

- 'Gebruik geen reinigers op basis van ozon of ultraviolet (uv-)licht. Ozonreinigers kunnen het 
schuim afbreken, zelfs als er geen stukken schuim zichtbaar zijn in de luchtslangen, en er 
zijn andere potentiële risico's verbonden aan het gebruik van ozonproducten en ultraviolet 
(uv-)licht voor het reinigen van PAP-machines en toebehoren.' 

 
12. Wat zijn de aanbevelingen van ResMed voor het reinigen en desinfecteren van ResMed-

apparaten? 
a. In de ResMed’s gebruikershandleidingen staat dat de ResMed-bevochtigerwaterbak en apparaat-

luchtslang wekelijks moeten worden schoongemaakt met warm water en een mild reinigingsmiddel, 
grondig afgespoeld en buiten bereik van direct zonlicht/hittebron moeten worden gedroogd. Ook dient 
de buitenkant van het apparat te worden afgenomen met een droge doek. Heeft u nog andere vragen 
of voor volledige informatie over de etikettering, raadpleeg de gebruikshandleiding of neem contact 
op met uw apparatuurleverancier. 

 
* De actie van Philips op 14 juni 2021 was een vrijwillige terugroepingsmelding in de VS en een veiligheidskennisgeving voor 
de rest van de wereld.  
** AirSense 11 is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. 
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