
• CPAP- utrzymuje stałe dodatnie ciśnienie w drogach 
oddechowych. Bezdech obturacyjny. 

• BiPAP S- niezależne ustawiamy ciśnienie wdechowe  
i wydechowe.  Bezdech obturacyjny i pomocniczo 
mieszany. 

• BiPAP S/T- odmiana BiPAP'u, który dodatkowo 
wbudowane ma "taktowanie oddechu”. Bezdechu typu 
centralnego, hipowentylacja otyłych, zaburzenia 
neurologiczne.  

• ASV- utrzymuje wentylacje minutową adaptując się do 
oddechu. Bezdech mieszany i centralny,  
oddech Cheyna-Stokesa, bezdech indukowany 
opioidami.  

• AVAPS- utrzymuje zadaną objętość oddechową. 
Hipowentylacja otyłych, POChP, zaburzenia 
neurologiczne

Nazwa bezdech senny sugeruje, że 
schorzenie dotyczy bardzo konkretnego typu 
zaburzeń, w trakcie którego oddech zostaje 
na pewien czas zatrzymany. W praktyce 
rodzaje takich bezdechów mogą być różne, 
 a dodatkowo występują także inne typy 
epizodów oddechowych. 

Dlaczego to jest dla nas ważne? Przede 
wszystkim rodzaj zaburzeń implikuje rodzaj 
urządzenia PAP jakie powinniśmy 
wykorzystać, a także sposób jego ustawienia.  
Źle dobrany aparat nie tylko nie pomoże, ale 
w pewnych okolicznościach może zaszkodzić. 
Nawet gdy mamy bezdech obturacyjny, 
 to wybór Auto CPAP powinien uwzględniać 
inne epizody jakie wydarzyły się w trakcie 
badania polisomnograficznego oraz poziom 
ryzyka, że pojawią się w przyszłości. Nie 
wszyscy o tym wiedzą, ale nie wszystkie 
algorytmy potrafią wykrywać np. RERA,  
a jeszcze mniej umie sobie z nimi dobrze 
poradzić.  

Jeżeli jednak w raporcie ze swojego 
urządzenia zaobserwujecie pojedyncze 
„podejrzane” zdarzenie, to nie jest to powód 
do paniki.  To się zdarza większości 
użytkowników. Jeżeli te zmiany się nasilą to 
powinno się porozmawiać na ten  temat  
z lekarzem, który zmodyfikuje odpowiednio 
terapię albo zleci dodatkową diagnostykę. 
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Nie tylko bezdechy

Akademia CPAP

Typy zaburzeń oddechu

Związany jest ze zwężeniem światła dróg 
oddechowych. Często poprzedzony 
chrapaniem.

Bezdech obturacyjny

Powodowany upośledzeniem ośrodka 
oddechowego („mózg zapomina oddychać”) 
może być on indukowany opioidami.

Bezdech centralny 

 Gdy w jednym czasie mamy do czynienia  
z różnym typem zaburzeń.

Bezdech typu mieszanego

Znajdź nas w Internecie
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Dobranie typu aparatu PAP

Oddychanie ze zwiększonym oporem górnych 
dróg oddechowych.

Zaburzenia RERA/UARS

Patologiczny wzorzec oddechowy występujący 
często u osób z niewydolnością układu 
krążenia.

Oddech Cheyna-Stokesa 

Także sklasyfikowane jako jednostka 
chorobowa i podlegające leczeniu.

Chrapanie
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Gdy przepływ zostanie ograniczony o minimum 
50%.

Spłycenie oddechu


