
Terapia aby była skuteczna, powinna być 
regularnie monitorowana. Najlepiej jeżeli robi 
to lekarz w trakcie cyklicznych wizyt 
kontrolnych, ale podstawowe wskaźniki warto 
sprawdzać także samemu.  

Dzięki temu będziesz w stanie reagować 
niezwłocznie na ewentualne problemy  
np. wycieki powietrza z maski. Pozwala to 
także szybko znaleźć odpowiedź na pytanie, 
czy chwilowe pogorszenie samopoczucia jest 
w jakiś sposób związane z terapią CPAP, czy 
nie. 

Ambitnym użytkownikom, którzy chcieliby 
wiedzieć wszystko na temat swojej terapii, 
polecam instalacje darmowego programu 
OSCAR, który prezentuje wszystkie dane 
zebrane na karcie pamięci przez wasze 
urządzenia. Program działa z większością 
markowych aparatów. Dzięki niemu można 
między innymi sprawdzić czy ustawione w 
aparacie ciśnienia są wystarczające, albo 
ilość wybudzeń w nocy. Program jest bardzo 
podobny do tego, który ma do dyspozycji 
wasz lekarz. 

Niektórzy producenci udostępniają także 
własne dedykowane platformy do analizy 
danych. Zapytaj o szczegóły sprzedawcę. 
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Terapię CPAP należy 
monitorować

Akademia CPAP

Monitorowanie terapii

Aby terapia CPAP była skuteczna należy spać  
z aparatem minimum 4 godziny dziennie. 

Czas terapii

Nowoczesne aparaty CPAP potrafią całkiem 
skutecznie kompensować wycieki powietrza 
utrzymując ciśnienie. Nie znaczy to jednak,  
że terapia będzie wtedy optymalna. Z mojego 
doświadczenia akceptowalny wyciek jest 
jednocyfrowy, a powyżej niego zaczynają się 
problemy.

Szczelność maski

Ilość zarejestrowanych bezdechów i spłyceń 
oddechu na każdą godzinę terapii. Powinna 
zawsze utrzymywać się poniżej 5. 

Wskaźnik AHI

Kluczowe wskaźniki:

Gdzie znaleźć te dane?

Każdy szanujący się producent 
udostępnia klientom aplikację, w której 
można wygodniej śledzić wyniki  
w czasie. 

Aplikacja producenta

Analiza na komputerze

Prawie każde urządzenie pokazuje 
podsumowanie podstawowych 
wskaźników na wyświetlaczu. 

Ekran urządzenia

Znajdź nas w Internecie
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Dla ambitnych użytkowników polecam 
darmową aplikację OSCAR, która na 
przejrzystych wykresach pokazuje 
wszystkie dane zgromadzone na karcie 
pamięci. 

Lepsze aparaty wykrywają także oddech 
Cheyna-Stokesa i bezdechy centralne. Jeżeli 
ich ilość się zwiększa powiadom o tym lekarza.

Inne zaburzenia oddechu

Wybudzenia
Jeżeli czujesz, że terapia nie jest efektywna, 
watro sprawdzić ilość wybudzeń w nocy.
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