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Vælg farveTil patienter og pårørende

Hvad er obstruktiv søvnapnø?
Søvnapnø er en tilstand med pauser i vejrtrækningen under søvn. Definitionen på diagnosen er mere
end 5 pauser (apnøer) på mindst 10 sekunder pr. time i gennemsnit. Dette kaldes AHI (Apnø-Hypopnø-
Index).
 
Apnøer opstår, når svælgets muskler under søvnen slapper af og lukker (obstruerer) for luftvejen.
Apnøerne forværres, hvis der i forvejen er nedsat plads i halsen pga. anatomiske forhold eller øget
mængde fedt i vævet omkring svælget eller kronisk hævede slimhinder pga. fx rygning.
 
Under apnøen falder iltmængden, og kultveilten stiger i blodet. Dette sender signaler til hjernen om at
vække den sovende, så vejrtrækningen automatisk starter igen. Disse gentagne opvågninger kan man
som regel ikke huske, når man vågner om morgenen.
 
Er det farligt?
Det nedsatte iltindhold i blodet gør, at der udløses stresshormoner i kroppen, som derved bliver
overbelastet i den periode (søvnen), hvor den ellers skulle slappe af og samle ny energi.
 
Flere studier viser, at ubehandlet søvnapnø er en risikofaktor for flere alvorlige lidelser som forhøjet
blodtryk, diabetes og depression. Det kan være svært at tåle stress, og der kan være større risiko for
arbejds- og bilulykker.
 
Hvordan behandles søvnapnø?
Søvnapnø behandles med CPAP-terapi (Continuos Positive Airway Pressure eller kontinuerligt positivt
luftvejstryk). Med denne metode holdes luftvejene åbne, mens man sover. Almindelig luft pumpes ind
via en maske, som dækker næsen eller en maske, som dækker både næse og mund. Når muskulaturen
bliver slap, holdes svælget åbent af lufttrykket, og vejrtrækningen bliver normal.
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Det er vigtigt, at masken slutter tæt, men den må ikke sidde for stramt. Maskinen vil larme, hvis der er
en utæthed.
 
Der må godt være lidt udslip forbi masken, det forringer ikke behandlingen. Blot må der ikke slippe luft
ud i nærheden af øjnene, da det kan give irritation og i værste fald øjenbetændelse.
 
Læg mærke til, om der er røde mærker, efter at masken er taget af. Hvis disse ikke forsvinder efter ca.
1/2 time, har masken siddet for stramt. Dette kan inden for få dage give et tryksår. Næseryggen er
særligt udsat.
 
Er der kommet et rødt mærke, er det meget vigtigt at aflaste det. Du kan bruge trykaflastende plaster,
som kan fås ved sygeplejersken i ambulatoriet eller klippe en lille skumgummiring og lægge den under
masken, således at hullet i ringen er placeret over trykmærket.
 
 
Hvordan ved man, om behandlingen virker?
For at få virkning af CPAP-behandlingen er det nødvendigt, at du kan bruge apparatet mere end 4 timer
hver nat. Du vil herefter i løbet af få dage mærke, at du får mere energi, og trætheden om dagen bliver
mindre. Vi anbefaler, at du bruger dit apparat hver gang, du sover.
 
Målet for behandlingen er at holde antallet af hændelser (apnøer) pr. time under 5,0. Du kan se dette tal
på apparatet hver morgen, når du er færdig med behandlingen.
 
Informationerne på skærmen slettes automatisk midt på dagen, så der bliver plads til nye oplysninger
for den kommende nat. CPAP-apparatet gemmer selv oplysningerne ca. 1 år tilbage.
 
 
Din AHI ved søvnmålingen den_______________ var_______________
 
Vær tålmodig
Det kan tage op til flere uger at vænne sig til CPAP-behandlingen. Prøv eventuelt at vænne dig til
luftstrømmen ved at tage udstyret på i 10-15 minutter om dagen, når du er vågen.
 
Tag masken på, når du skal sove. Hvis du ikke er faldet i søvn efter 1/2 time, tag masken af. Gentag dette
indtil du så vidt muligt kan sove med tændt apparat i mindst 4 timer pr. nat.
 
Giv ikke op, selvom det er besværligt de første nætter.
 
Fugtning
Til fugtningen bruges afkølet kogt vand eller destilleret vand.
Vand direkte fra vandhanen kan dog også anvendes.
Det er vigtigt, at vandet i denne skiftes dagligt for at undgå vækst af bakterier eller skimmel.
Vandbeholderen vaskes 1 gang ugentligt i varmt vand tilsat mild opvaskesæbe uden parfume og kan
afkalkes ved behov med hvid husholdningseddike (1:10). Indstilling af temperaturen kan variere efter
luftfugtighed og behov.
 
Hvordan behandles CPAP-apparaturet?
Placer apparatet på en stabil plads - sengebord, gulv eller lignende. Rumtemperaturen må helst ikke
være under ca. 18 grader. Er det koldere, bliver man afkølet, og der vil dannes kondensvand i masken.
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Dagligt
Det stykke på masken, som sidder direkte mod huden (maskepuden) og plastikskjoldet tørres ud- og
indvendigt med en fugtig klud.
 
Ugentligt (vælg evt. en bestemt dag, så er det nemmere at huske)
Apparatet tørres af med en hårdt opvredet klud. Masken skilles ad og vaskes sammen med slangen i
varmt vand (højst 80 grader) tilsat mild opvaskesæbe uden parfume. Tørres udvendigt med et rent
viskestykke og lægges/hænges til lufttørring.
 
Filteret 
Ved luftindtaget efterses og skiftes, når det er blevet støvet, dog mindst hver tredje måned. Filteret er
et engangsfilter og kan ikke vaskes.
 
Hvis du skal på ferie
Hvis du skal til udlandet, kan du få et rejsebrev til CPAP-apparatet, som på engelsk giver information
om, at din maskine er til medicinsk brug og skal medbringes som håndbagage i fly.
 
Hvis du skal indlægges på et hospital til operation og narkose
Tag altid CPAP-udstyret med ved indlæggelse. Brug det på hospitalet som du gør hjemme.
Før en narkose har man en samtale med narkoselæge eller sygeplejerske. Husk her at nævne, at du har
søvnapnø og er i CPAP-behandling.
 
Hvis dit CPAP-apparat bliver stjålet
CPAP-apparatet tilhører Region Syddanmark. Du har det til låns, og ved tyveri dækker din private
indboforsikring. Du skal melde evt. tyveri til politiet og til dit forsikringsselskab.
 
Kontrol af CPAP-behandlingen
Du skal komme til regelmæssige kontroller hos sygeplejerskerne i Søvnambulatoriet.
 
Bestilling af udstyr
Det vil være en stor hjælp, hvis du har navn og størrelse på det udstyr, du ønsker at bestille.
Bestil i god tid, da der kan være leveringstid på enkelte ting (min. 5 hverdage).
 
Spørg, hvis du er i tvivl 
Du kan kontakte Søvnambulatoriet på tlf. 7918 2783, tryk 3 på alle hverdage mellem kl. 9.00-10.00.
 
Med venlig hilsen
Personalet
Øre-Næse-Hals Afdelingen
Sydvestjysk Sygehus
 
 
 


