
Ciepłe i wilgotne środowisko wewnątrz 
sprzętu CPAP, to idealne warunki dla rozwoju 
bakterii i przede wszystkim grzybów. Jeżeli 
poczujecie kiedyś z maski swąd spalenizny to 
może być właśnie to!  

Pot i sebum z twarzy powodują stopniową 
degradację silikonu maski. Maska robi się 
żółta i twardnieje.  

Zaniedbany sprzęt jest trudny do uratowania  
i często kończy się to koniecznością zakupu 
nowego. Dlatego warto wyrobić sobie nawyk 
regularnego mycia sprzętu.   

Nie trzeba wcale stosować specjalistycznych 
środków, wystarczy zwykłe mydło w kostce  
i ciepła woda z kranu. Chociaż oczywiście 
specjalne chusteczki, płyn czy długa 
szczotka  bardzo ułatwiają życie.  
Do nawilżacza można użyć płynu do naczyń, 
tylko koniecznie trzeba dobrze go potem 
wypłukać. 

Polecam zaopatrzyć się także w filtr wody RO 
(może być akwarystyczny). Wodę taką 
wykorzystujemy do nawilżacza, bez obaw  
o jego zakamienienie oraz do płukania 
sprzętu po myciu.  

Rafał Myrta, dr CPAP

Dlaczego dbanie o higienę 
sprzętu CPAP jest tak 
ważne dla użytkownika?

Akademia CPAP

Higiena sprzętu

Wymieniamy wodę w nawilżaczu oraz myjemy 
pod bieżącą wodą poduszkę maski 
 (część stykająca się z twarzą).

Codzienne

Dokładnie myjemy detergentem  nawilżacz 
oraz całą maskę. 

Raz na tydzień

Dodatkowo czyścimy także rurę 
doprowadzającą powietrze do maski. 
Chusteczką czyścimy uszczelki CPAP.

Raz na dwa tygodnie

Obowiązkowa wymiana filtrów  
(zgodnie z zaleceniami producenta).

Co 1-3 miesięcy

Zalecana częstotliwość 
czynności higienicznych

Czym myć sprzęt CPAP?

Wygodniejszy w użyciu, zabezpiecza 
silikon i pozostawia przyjemny zapach.

Specjalistyczny 
płyn do CPAP

Praktyczne do szybkiego starcia 
sebum z maski po nocy.

Chusteczki CPAP

Pomoże w oczyszczeniu rury.
Szczotka do rury

To samo którego używasz do mycia 
twarzy. Zmniejsza to ryzyko alergii.

Mydło w kostce
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Chrapanie, sapanie

Świadek bezdechu

Nokturia (sikanie w nocy)

Zaburzenia snu

Objawy, które mogą 
wskazywać na bezdech

Czynniki ryzyka bezdechem

Otyłość, cukrzyca typu II

Zaburzenia metaboliczne

Udar, niedrożność nosa, cofnięta 
żuchwa

Inne choroby

Leki opioidowe
Inne czynniki

Nadciśnienie lekooporne, niewydolność 
serca, miażdżyca, arytmia, nadciśnienie 
płucne

Układ krążenia

Senność w ciągu dnia

Nieproduktywny sen

Poranne bóle głowy

Zaburzenia pamięci, nastroju

Obniżenie libido

Problemy z koncentracją

W Polsce na bezdech senny może chorować 
nawet 3,4 miliona osób! Ryzyko, że znajdujesz 
się w tej grupie rośnie wraz z wiekiem i jeżeli 
jesteś mężczyzną. Nie wolno jednak dać się 
zwieść stereotypowi. Chorują także kobiety,  
a nawet dzieci.  

Póki co jedynie co 11 chora osoba w Polsce 
została zdiagnozowana.  Reszta żyje na 
prawdziwej „bombie zegarowej”, ponieważ 
bezdech działa degeneracyjne na mózg i inne 
ważne organy oraz zwiększa ryzyko śmierci 
m.in  z powodu niewydolności układu 
krążenia. 

Sporo osób zaczyna diagnostykę po 
interwencji partnera, który zaobserwował 
zatrzymanie oddechu w czasie snu. Coraz 
częściej jest on też rozpoznawany prze lekarzy 
pierwszego kontaktu. Najczęstszymi 
objawami jest chrapanie i dzienna senność. 
Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka: 
otyłość. 

Jeżeli podejrzewasz bezdech u siebie lub 
kogoś bliskiego, to przeczytaj objawy  
i czynniki ryzyka po lewej stronie. Jeżeli 
brzmią one „dziwnie znajomo”, udaj się do 
specjalisty zajmującego się leczeniem 
bezdechu (najczęściej pulmonolog) celem 
diagnostyki. Nie zwlekaj, bo nie warto! 

Rafał Myrta, Dr CPAP

Czy mogę być chory/chora 
na bezdech senny?

Akademia CPAP

Rozpoznanie bezdechu
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Pozycja snu

Puls i saturacja

Ruch gałek ocznych

Ruch przepony

Parametry monitorowane  
w trakcie polisomnografii:

Jak dobrze przygotować się 
do badania:

W konsultacji z lekarzem, odstaw leki 
działające ośrodkowo (nasenne, 
uspokajające, p/kaszlowe, niektóre  
p/bólowe) mogące wpłynąć na wynik 
badania oraz wszelkie używki.

Dzień przed badaniem

Wstań wcześniej. Spędź możliwie 
aktywny fizycznie dzień. Przed 
samym badaniem weź kąpiel aby 
odtłuścić skórę. Usuń zarost z 
twarzy, nie używaj żadnych kremów 
lub balsamów. 

W dniu badania

Popraw higienę snu, zaprzestań 
dziennych drzemek, kładź spać się  
i wstawaj o podobnych godzinach.

Tydzień wcześniej

Przepływ powietrza

Ruch klatki piersiowej

EKG (serce)

EEG (mózg)

Inne

„Złotym standardem” jest diagnoza bezdechu 
przy wykorzystaniu badania polisomno- 
graficznego (PSG). Badanie takie polega na 
monitorowaniu wielu parametrów 
fizjologicznych w trakcie snu (patrz obok). 

Pełne badanie wykonywane jest najczęściej 
ambulatoryjnie (w szpitalu) i pozwala ono nie 
tylko na wykrycie bezdechu ale także 
skuteczne jego różnicowanie oraz ocenę 
jakości snu. Coraz częściej wykorzystywane 
jest jednak uproszczone badanie domowe 
(poligrafia), które doskonale się sprawdza do 
diagnostyki najczęściej występującego 
bezdechu obturacyjnego. Zaletą takiego 
badania jest to, że można je wykonać śpiąc 
we własnym łóżku.  Parametry oddechu  
w czasie snu zarejestrowane przez 
urządzenie są następnie analizowane przez 
lekarza i na jego podstawie wystawiana jest 
diagnoza, uprawniająca do 
współfinansowania CPAP przez NFZ. 

Badania nie należy się obawiać. Tak na 
prawdę najtrudniejsze jest w tym wszystkim 
tylko zasnąć.  Nie będziesz czuł żadnego bólu 
czy dyskomfortu, a rano możesz wrócić 
normalnie do domu/pracy.  

Bardzo ważne jest dobrze przygotować się do 
tego badania, wtedy jego wyniki będą 
zdecydowanie bardziej wiarygodne.  

Rafał Myrta, Dr CPAP

Jak diagnozujemy bezdech 
senny?

Akademia CPAP

Diagnostyka bezdechu
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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! 

Rafał Myrta, Dr CPAP

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.

Leki
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Wiele osób powtarza: rozpoczęcie terapii 
bezdechu, to jakby zyskać nowe życie.  
U niektórych osób nie ma w tym wiele 
przesady. Terapia CPAP potrafi zniwelować 
problemy zdrowotne- spowodowane 
bezdechem- z wielu wcześniejszych lat. Już 
sama szansa na pierwszą, w pełni przespaną 
noc jest warta tej całej drogi, jaką trzeba 
przejść aby dostać swoją maszynę. Będziecie 
zaskoczeni tym jak wiele poważnych i 
zupełnie drobnych zmian zaobserwujecie w 
swoim życiu. 

Niestety nie wszyscy wytrwają w terapii 
dlatego ważna jest odpowiednia motywacja 
oraz dążenie do tego aby terapia była jak 
najbardziej komfortowa. Dla osoby  
z obturacją nie jest przesadą mówić, że 
spanie z CPAP powinno  być bardziej 
wygodne, niż bez niego. U niektórych osób 
trzeba jedynie troszkę więcej nad tym 
popracować. Ta praca jednak będzie waszą 
najlepszą inwestycją.  

W pierwszych miesiącach bardzo przydatne 
jest nie tylko wsparcie lekarza ale także 
innych użytkowników CPAP. Zapraszamy na 
grupę „Bezdech senny” na Facebook. 

Rafał Myrta, dr CPAP

Gratulujemy, 
Twoje życie od teraz zmieni 
się na lepsze! 

Akademia CPAP

Twój pierwszy CPAP

Warto już na początku wyrobić sobie nawyk 
mycia maski, uzupełniania wody w nawilżaczu 
czy regularnej wymiany filtrów. 

Dbaj o swój sprzęt

Zamiast mówić „przyzwyczaję się” powinieneś 
dążyć do tego aby terapia była komfortowa.  
To ważne, bo drobnostki na starcie, stają się 
nie do zniesienia po dłuższym okresie. 
Eksperymentuj z opcjami komfortu i nie bój się 
prosić lekarza o zmianę ustawień ciśnień, gdy 
czujesz dyskomfort oddechowy. Warto także 
eksperymentować z innymi typami masek aby 
znaleźć tą jedną najlepszą dla siebie.

Walcz o swój komfort

Terapię należy monitorować aby eliminować 
ewentualne problemy jak najszybciej. 
Sprawdzaj wartość AHI na urządzeniu 
i szczelność maski.

Monitoruj terapię

O czym warto pamiętać?

Czego się spodziewać?

Poprawa stanu zdrowia. Obniżenie 
ciśnienia krwi, poprawa wyglądu skóry, 
brak nocnego wstawania do toalety, 
poprawa libido i inne. 

Pierwsze tygodnie

Pierwsze miesiące

Pełna stabilizacja terapii. 

Po roku

Zazwyczaj fala ekscytacji związana  
z tym, że po raz pierwszy od lat uda Ci 
się wyspać jak dziecko. Poprawa 
kondycji psychicznej. Czasem drobne 
problemy z przyzwyczajeniem się do 
maski albo z wyciekami powietrza .

Pierwsze dni

Znajdź nas w Internecie

www.drcpap.pl www.cpapblog.pl

Zazwyczaj niezbędna konieczna 
pierwsza korekta terapii.
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U niedużego odsetka osób rozpoczynających 
terapię CPAP pojawiają się bardziej lub mniej 
dolegliwe skoki uboczne.  Niektóre z nich 
szybko same mijają (jak bóle klatki 
piersiowej), nad rozwiązaniem innych trzeba 
troszkę popracować. 

Ważne w tym wszystkim jest aby nie godzić 
się na uciążliwą terapię. Słyszałem już 
stwierdzenia, że „warto się pomęczyć” albo, 
że „trzeba się przyzwyczaić”. Nie słuchajcie 
takich rad. Niektóre problemy mogą się 
utrwalić i sprawić, że część osób zrezygnuje  
z terapii. Trudno się przyzwyczaić do kamyka 
w bucie, jeszcze trudniej do uciążliwej terapii 
każdej kolejnej nocy. 

Rozwiązanie problemu często leży w 
ustawieniach sprzętu. Warto to 
zweryfikować, tak samo jak szczelność 
maski.  Niektóre problemy łatwiej rozwiązać 
za pomocą farmakoterapii. Jeżeli masz 
problem, z którym nie możesz sobie poradzić, 
to napisz do nas. Chętnie pomożemy! 

Rafał Myrta, dr CPAP

Większość osób dobrze 
toleruje terapię CPAP

Akademia CPAP
Wyzwania medyczne  
na początku terapii

Oddychając pod zwiększonym ciśnieniem, 
jesteśmy zmuszeni angażować nowe mięśnie 
(międzyżebrowe).  U części osób pojawia się 
ból, który ustępuje po kilku dniach lub 
maksymalnie tygodniach. Doraźnie pomoże 
tabletka p/bólowa. Czasem warto obniżyć 
tymczasowo ciśnienie terapii. 

Bóle klatki piersiowej

Bóle brzucha, wzdęcia, odbijanie się gazów. 
Najczęściej to objawy aerofagii, która 
spowodowana jest połykaniem powietrza. 
Pomóc może m.in. korekta ciśnień, zmiana 
maski na nosową, zmiana pozycji spania, 
czasami trzeba włączyć leki.

Aerofagia

Najczęstsze problemy:

Tu szukaj pomocy:

CPAPblog.pl

Grupa dyskusyjna 
„Bezdech senny”

Znajdź nas w Internecie
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Terapia CPAP niekiedy może nasilać objawy 
alergii. Jeżeli czujesz, że masz problem z 
oddychaniem porozmawiaj z laryngologiem 
celem włączenia leczenia. Nie lecz się sam.

Zatkany nos

Problem następuje przy wyciekach powietrza  
z maski. Popracuj nad jej lepszym 
dopasowaniem. Doraźnie zastosuj krople 
nawilżające aby chronić oko.

Suche oczy

Problemy ze snem
Wróć do lekarza celem analizy zapisu terapii. 
Zazwyczaj problem można rozwiązać poprzez 
korektę parametrów terapii.

Lekarz
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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.  

Rafał Myrta, dr CPAP

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:

CPAPblog.pl

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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Wybrane rozwiązania:

Nosowa czy ustno-nosowa

Wybierz ją zawsze, o ile nie ma jasnych 
przeciwskazań ze strony 
laryngologicznej (np. polipy).  Maska 
taka jest tańsza, wygodniejsza i przede 
wszystkim pozwala na zwiększenie 
efektywności terapii dzięki 
wymuszeniu fizjologicznego toru 
oddechowego. Mamy naturalny odruch 
zamykania ust w maskach 
nosowych.Nie radzi sobie z nimi tylko 
około 10% osób. Koniecznie wypróbuj!

Maska nosowa

Przeznaczona dla osób, które nie 
mogą stosować maski ustnej ze 
względu na przyczyny zdrowotne 
(brak drożności nosa) albo problemy  
z opanowaniem wycieków powietrza 
przez usta.

Maska ustno-nosowa

Wcale nie dlatego, że producenci nie potrafią 
dopracować konstrukcji. Wynika to głównie  
z tego, że anatomia i potrzeby każdego  
użytkownika są nieco inne. Każdemu pasuje 
coś innego i niekiedy potrzeba kilku prób 
zanim znajdziemy tą jedyną, najlepszą dla 
siebie.  

Ponieważ dobre maski nie są tanie, nie warto 
pozostawiać wyboru ślepemu szczęściu 
testując po kolei każdy z dostępnych modeli. 
Mamy ich na rynku grubo ponad 100. Warto 
zastanowić się dobrze jakie są nasze 
oczekiwania i jaki element w poprzedniej 
masce sprawił, ze szukamy kolejnej. Dobry 
sprzedawca będzie potrafił polecić Wam 
model, który spełni wasze oczekiwania w 
możliwie największym stopniu.  

Jeżeli chcecie poszukać modelu maski 
dopasowanego do potrzeb, polecam także 
poradnik na drcpap.pl - pozwoli on nie tylko 
wybrać typ maski ale także pokaże Wam 
modele różnych producentów spełniające 
zadane kryteria.  

Maska  ma fundamentalne znaczenie dla 
komfortu i skuteczności terapii. Do czasu gdy 
nie będziesz w pełni zadowolony ze swojej, 
nie poddawaj się w poszukiwaniach 
„ maskowego Graala”. 

Rafał Myrta, Dr CPAP

„Maska idealna”  
nie istnieje!

Akademia CPAP

Która maska najlepsza?

Lżejsza, większy komfort i nie zasłania widoku 
(możliwość czytania). Może być to jednak  
kosztem stabilności i szczelności.

Minimalnego kontaktu

Idealne dla osób, które dużo ruszają się w nocy  
i przeszkadza im rura.

Mocowanie rury na głowie

Zmniejsza ucisk maski na nos i zwiększa 
stabilność. Nie dla osób z klaustrofobią.

Wspornik na czoło

Mniejszy nacisk na twarz, możliwość 
zastosowania większych ciśnień. Dobre dla 
brodaczy.

Żelowe poduszki

Lekkie, ciche i szczelne. Mogą jednak wypadać 
z nosa jeżeli ktoś dużo rusza się w nocy.

Wkładki donosowe
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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. 

Rafał Myrta, dr CPAP

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

www.drcpap.pl www.cpapblog.pl

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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Wielu z użytkowników CPAP przechodzi  
w terapii okres, że coś nagle zaczyna się 
„psuć”. Po pierwszych spektakularnie 
pozytywnych efektach terapii, nagle czujemy, 
że nie jest ona już efektywna jak na początku. 
Może się zdarzyć też tak, ze na pierwszy rzut 
oka nie widać nic niepokojącego we 
wskaźnikach terapii (AHI, czas snu), więc 
lekarz bagatelizuje problem… To może być 
frustrujące. 

Z mojego doświadczenia takie problemy lubią 
się pojawiać po około 3 miesiącach od 
rozpoczęcia terapii. Jest to na tyle długi 
okres, że przestają już działać naturalne 
mechanizmy kompensacyjne regulowane 
przez układ współczulny. W tym czasie 
pacjent zdąży się też przywyczaić do 
pozytywnych skutków terapii i stają się one 
normą, a na pierwszy plan wychodzą nawet 
drobne niedogodności terapii. 

Moja rada jest taka, żeby absolutnie się nie 
załamywać i dążyć do tego aby znaleźć  
i wyeliminować źródło problemu.  
W znakomitej większości przypadków takie 
problemy są tylko przejściowe i wystarczy np. 
drobna korekta nastawów aparatu przez 
lekarza. W skrajnych wypadkach możemy 
zwiększyć skuteczność terapii zamieniając 
urządzenie CPAP na BiPAP. 

Skoro jest tak dobrze,  
to dlaczego czuje się źle?

Akademia CPAP
Problemy z 
efektywnością terapii

Zdarza się całkiem często, że po kilku 
miesiącach stosowane ciśnienia wymagają 
drobnej  korekty. Czasem warto 
poeksperymentować także z opcjami komfortu.

Parametry terapii

Gdzie szukać źródła 
problemu:

Znajdź nas w Internecie
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Tu szukaj pomocy:

CPAPblog.pl

Grupa dyskusyjna 
„Bezdech senny”

Lekarz

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak źle 
na przebieg terapii wpływają wycieki powietrza. 
Jeżeli masz ten problem, wskazania AHI na 
aparacie nie są wiarygodne!

Szczelność maski

Aparaty CPAP zostały zaprojektowane aby 
dobrze radzić sobie z popularnymi zaburzeniami 
obturacyjnymi. Niektóre maszyny jednak nie 
radzą sobie np. Z RERA/UARS. Mogą one np. 
zmniejszać saturacje przy niskim AHI.

Zaburzenia nietypowe

Większość osób nie zwraca uwagi na to jak 
CPAP wpływa na sen. Jeżeli osoba ma 
tendencje do wybudzeń to może się okazać, że 
nie jest w stanie wejść w głębokie fazy snu i tym 
samym śpi ale  nie odpoczywa.

Jakość snu

CPAP może nasilać inne problemy zdrowotne,  
w szczególności np. nieżyt nosa lub astma. 
Jeżeli czujesz duszność, czy dyskomfort 
oddechowy zgłoś to swojemu lekarzowi.

Inne problemy zdrowotne
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Pytanie to słyszałem wiele razy. Niektórzy na 
wszelki wypadek podłączają nawet swoje 
CPAP’y do komputerowych UPS’ów. 

Obawy te jednak nie mają żadnego 
potwierdzenia w rzeczywistości. W masce 
CPAP nie można się udusić.  W modelach 
nosowych jeżeli coś się stanie, to zawsze 
możesz otworzyć usta (i zrobisz to nawet 
podświadomie). Wszystkie maski ustno- 
nosowe wyposażone są w specjalne zawory, 
które otwierają się gdy tylko zmniejszy się 
ciśnienie w masce. 

Terapia CPAP jest jedną z bezpieczniejszych 
terapii. Nawet jej wieloletnie stosowanie nie 
powoduje zauważalnych szkód w organizmie. 
Wszelkie skutki uboczne jakie mogą się 
pojawić są odwracalne. Dlatego używaj 
swojego CPAP bez obaw! 

Jedyne ryzyko jakie występuje wynika ze 
stosowania CPAP bez wskazania lekarskiego. 
Istnieją choroby, których przebieg może być 
zaostrzony przez podanie ciśnienia do dróg 
oddechowych. W szczególności dotyczy to 
np. bezdechu centralnego. Dlatego tak ważna 
jest profesjonalna diagnostyka. 

Rafał Myrta, dr CPAP

Czy gdy zabraknie prądu 
podczas terapii to się nie 
uduszę?

Akademia CPAP

Bezpieczeństwo

W normalnych warunkach terapia CPAP wręcz 
zmniejsza ryzyko infekcji górnych dróg 
oddechowych, niemniej jeżeli ktoś nie dba  
o higienę sprzętu, może to być problemem. 

Zakażenia i infekcje 

Dzięki stosowaniu nowoczesnych materiałów, 
dzisiaj już prawie nie zdarzają się alergie 
kontaktowe. W nielicznych przypadkach CPAP 
może podrażniać nos lub oskrzela. Zadbaj  
o czystość sprzętu i odpowiednie nawilżenie.  
W razie problemów porozmawiaj z lekarzem 
alergologiem.

Reakcja alergiczna

U nielicznych osób mogą pojawić się 
zaburzenia objawiające się np. problemami  
w zasypianiu lub klaustrofobią. Warto się 
skonsultować wtedy z psychologiem lub 
psychiatrą. Czasem pomaga zmiana maski lub 
parametrów terapii. 

Zaburzenia behawioralne

Potencjalne ryzyka:

Znajdź nas w Internecie
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W przypadku osób chorych na ciężką 
niewydolność sercowo naczyniową terapia  
z zastosowaniem wysokiego ciśnienia może 
być obciążająca. Powinna być realizowana tylko 
pod okiem specjalisty. Nie ma żadnego ryzyka  
u zdrowej osoby.

Obciążenie układu krążenia

W razie pytań lub 
wątpliwości:

CPAPblog.pl

Grupa dyskusyjna 
„Bezdech senny”

Lekarz
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• 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. 

Rafał Myrta, dr CPAP

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

© Rafał Myrta 2020

Gdy przepływ zostanie ograniczony o minimum 
50%.

Spłycenie oddechu



Algorytm wbudowany w CPAP jest 
wynalazkiem wciąż nowym, bo został po raz 
pierwszy wdrożony w roku 2000. Zmienił on 
leczenie bezdechu sennego i szybko stał się 
standardem leczenia na całym świecie. 

Algorytm składa się z dwóch elementów. 
Urządzenie w pierwszej kolejności musi 
prawidłowo rozpoznać jak najwięcej rodzajów 
epizodów oddechowych. Drugą rzeczą jest 
decyzja na które z epizodów i w jaki sposób 
należy zareagować . 

Chociaż dobrzy producenci chętnie chwalą 
się tym jak zbudowane są ich algorytmy,  
to okazuje się, że ich prawidłowa 
implementacja jest bardzo trudna. Różnice 
jak (i na jakie zaburzenia) reagują Auto CPAP 
różnych producentów bywają naprawdę 
spore.  

Dodatkowo w niektórych Auto CPAP 
znajdziecie modyfikacje algorytmów tak aby 
np. działały szybciej, bardziej delikatnie, albo 
skupiały się na jakimś szczególnym typie 
zaburzeń.  

Ale po co nam te algorytmy? Głównym celem 
jest automatyczne i wielokrotne w ciągu nocy 
ustawienie najniższego skutecznego 
ciśnienia niwelującego bezdech. Dzięki temu 
terapia nie tylko jest bardziej efektywna ale  
i niesie za sobą mniejsze skutku uboczne. 

Automatyka w służbie 
leczenia bezdechu

Akademia CPAP

Algorytm Auto CPAP
Działanie algorytmu

Znajdź nas w Internecie
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Kiedy automat?

Ciśnienie bez zmian.
Norma

Ograniczenie przepływu
Ciśnienie zwiększone na bazie 
stopnia spłycenia oddechu.

Chrapanie
Ciśnienie zwiększone na bazie 
natężenia chrapania.

Bezdech obturacyjny
Ciśnienie zwiększone w 
zależności od długości bezdechu.

Bezdech centralny
Ciśnienie bez zmian.

Trzeba je precyzyjnie ustawić ale może 
być równie skuteczne jak Auto CPAP  
i bardziej komfortowe dla niektórych 
osób. Nadaje się do stosowania 
pomocniczego w bezdechu mieszanym.

Urządzenie manualne

Sprawdza się najlepiej w bezdechu typu 
pozycyjnego, gdy potrzeby ciśnienia 
zmieniają się się w różnych częściach nocy. 
Pozwala obniżyć średnie ciśnienie 
terapeutyczne. Tylko do bezdechu 
obturacyjnego. 

Urządzenie automatyczne
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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! 

Rafał Myrta, dr CPAP

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?

Znajdź nas w Internecie

www.drcpap.pl www.cpapblog.pl

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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