
Pytanie to wraca jak bumerang każdego 
sezonu jesienno-zimowego. Objawy takie jak 
katar czy ból ucha zawsze niepokoją  
w kontekście terapii CPAP.  

Warto wiedzieć, że prawidłowo realizowana 
terapia CPAP działa ochronnie na drogi 
oddechowe i sprzyja ich regeneracji. Wynika 
to z faktu, że oddychamy w nocy filtrowanym, 
podgrzanym i dobrze nawilżonym 
powietrzem. Zatokom przynosowym 
doskonale służy solidna wentylacja przy 
stosowaniu maski nosowej. To zapobiega 
nadkażeniu bakteriami beztlenowymi.  

Z tego względu  zalecenia są takie, aby przy 
infekcji stosować CPAP tak długo jak to jest 
możliwe. Przeciwskazaniem nie jest katar, 
kaszel, czy ból gardła lub ucha (obalamy też 
mit, że CPAP pomaga się dostać bakteriom 
do ucha).  

Oczywiście są przypadki, gdy zastosowanie 
terapii staje się po prostu uciążliwe lub wręcz 
niemożliwe.  Wtedy na kilka dni odstawiamy 
CPAP i wracamy do niego tak szybko jak to 
możliwe.  

Życzę dużo zdrowia! 
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Czy mogę używać CPAP  
w czasie kataru lub grypy?

Akademia CPAP
Infekcje górnego 
układu oddechowego

Gdy katar jest niewielki polecam szczególnie 
hipotoniczny roztwór wody morskiej. W 
trudniejszych przypadkach, przez kilka dni 
można stosować krople z ksylometazoliną. 
Pomagają też krople ze sterydem (po 
konsultacji z lekarzem lub farmaceutą). 
Opcjonalnie zawsze są jeszcze preparaty w 
tabletkach lub roztworach do picia, ale należy 
z nimi uważać, bo mogą nasilać objawy 
bezdechu. 

Katar

Środki wykrztuśne z powodzeniem możemy 
stosować (tylko w pierwszej części dnia),  
z lekami przeciwkaszlowymi musimy być 
ostrożni, bo mogą one upośledzać ośrodek 
oddechowy. Najlepiej w tej sprawie 
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kaszel

Skonsultuj się ze specjalistą pulmonologiem. 
Płytki oddech, duszność

Jak sobie radzić 
 z objawami?
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O czym warto pamiętać:

Wyższa temperatura i wilgotność 
zazwyczaj pomagają w szybszym 
powrocie do zdrowia.

Zwiększ wilgotność

W czasie infekcji trzeba pamiętać o 
częstszym i dokładniejszym czyszczeniu 
naszego sprzętu. Po chorobie wymień filtr 
na nowy.

Pamiętaj o higienie sprzętu
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