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O czym warto pamiętać:

Rozwiązania najczęstszych 
problemów:

Jeżeli CPAP hałasuje sprawdź 
zamocowanie nawilżacza i czy gdzieś 
nie ucieka powietrze. Powinien być on 
położony na płaskiej powierzchni 
poniżej poziomu twojej głowy. 

Problemy z urządzeniem

Jeżeli odczuwasz jakikolwiek 
dyskomfort, spróbuj go 
zidentyfikować (np. duszność) i zgłoś 
do osoby nadzorującej badanie. 
Nie narzucaj sobie zbyt dużej presji. 
Czasami warto wstać na chwilę, 
poczytać książkę i wrócić do łóżka 
gdy poczujesz senność. 

Problemy ze snem

Większość początkujących popełnia 
błąd zbyt mocno dociskając maskę do 
twarzy. Zrób to z „wyczuciem”. 

Problemy z maską

Wiele osób myśli, że miareczkowanie to nic 
innego jak „próbna noc z CPAP” i jest w tym 
odrobina prawdy, ponieważ tak zazwyczaj 
wygląda nasz pierwszy kontakt z aparatem. 
Cel jednak jest inny. Chodzi w pierwszej 
kolejności o ustawienie optymalnych 
parametrów terapii. 

Terapia aby była optymalna musi spełnić kilka 
kryteriów. Po pierwsze musi efektywnie 
niwelować bezdech. Przy bezdechu 
obturacyjnym wyznaczamy ciśnienie 
niezbędne do zapobiegania zapadania się 
dróg oddechowych.  

Równie ważne jest ustawienie jej w taki 
sposób aby była komfortowa. Dlatego  tak 
ważne jest aby zgłaszać wszelkie problemy 
osobie nadzorującej ten proces.  Dotyczy to  
w szczególności komfortu oddechowego. 
Regulować można m.in.  ciśnienie minimalne, 
maksymalne  oraz ulgę wydechową 
ułatwiającą oddychanie. 

Wiele osób doskonale czuje się już po 
pierwszej nocy z CPAP, ale jeżeli  tak się nie 
stanie, to proszę się nie zniechęcać. 
Docelowa terapia będzie zawsze bardziej 
komfortowa, a my też się do niej z czasem 
przyzwyczajamy. Będzie dobrze! 
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Czym jest proces 
miareczkowania?

Akademia CPAP

Miareczkowanie

W dniu badania nie śpij w ciągu dnia. Warto 
wcześniej przez pewien czas pooddychać z CPAP 
np. przed telewizorem, aby się przyzwyczaić.

Przygotowanie

Unikaj przed badaniem używek takich jak 
alkohol, kawa czy nawet mocna herbata.

Używki

Sprawdź z lekarzem czy twoje leki nie wpływają 
na bezdech. Szczególna uwaga na leki nasenne, 
uspokajające, p/bólowe czy p/kaszlowe.
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