
Pomimo tego, że sprzęt CPAP jest doskonale 
zaprojektowany i dopracowany, to pewne 
problemy mają prawo się zdarzyć. 
Szczególnie na początku, gdy brakuje nam 
doświadczenia jak się z nim obchodzić. 

Moja pierwsza rada jest taka aby nie bać się 
ustawień automatycznych w aparacie. 
Pozwolą one początkowo uniknąć takich 
problemów jak kondensacja pary wodnej w 
rurze. Dbajmy o regularne mycie sprzętu 
przeznaczonymi do tego środkami i unikajmy 
niepotrzebnych „eksperymentów”. Znam kilka 
przypadków, gdy użytkownik np. uszkodzili 
sobie maskę odkażając ją codziennie 
spirytusem.  

Wszelkie niepokojące zdarzenia, jak np. 
podejrzane dźwięki z urządzenia, należy 
niezwłocznie zgłaszać do sprzedawcy lub 
serwisu producenta. Pozwoli to 
niejednokrotnie uniknąć wysokich kosztów 
naprawy w przyszłości i przede wszystkim 
potwierdzi, że terapia jest realizowana w 
sposób optymalny.  
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Drobne problemy na 
starcie terapii są normalne

Akademia CPAP
Wyzwania sprzętowe  
na początku terapii

Powszechny i jeden z poważniejszych 
problemów z terapią. W żadnym wypadku nie 
wolno go ignorować! Zazwyczaj pomaga 
regulacja pasków, bo wiele osób za mocno 
dociska maskę do twarzy. Rzadziej trzeba 
zdecydować się na inny model maski.

Wycieki powietrza z maski

Jeżeli obudzi Cię charakterystyczne 
„chlupotanie”, to objaw problemów z 
kondensacją wody w rurze. Pomocna będzie 
przede wszystkim zmiana ustawień nawilżacza 
i zwiększenie temperatury podgrzewanej rury. 
Względnie jej zakup, jeżeli jej nie posiadasz. 

Woda w rurze

Najczęstsze problemy:

Tu szukaj pomocy:
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Grupa dyskusyjna 
„Bezdech senny”
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Podobno zdarza się to chociaż raz każdemu 
użytkownikowi. Zbyt rzadkie lub mało 
dokładne mycie maski lub rury może być 
przyczyną pojawienia się grzyba. Nie łatwo go 
usunąć, dlatego lepiej temu zapobiegać.

Brzydki zapach w masce 

Rozpuścisz go kwaskiem cytrynowym ale 
zdecydowanie lepiej używać do nawilżacza 
wody destylowanej albo z filtra odwróconej 
osmozy. 

Kamień w nawilżaczu

Wysokie ciśnienie terapii
Jeżeli budzi Cię zbyt wysokie ciśnienie terapii, 
którego nie doświadczałeś wcześniej, to czas 
aby odwiedzić lekarza celem kontroli. Być 
może trzeba zmienić ustawienia aparatu.

Pracownik sklepu
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