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Vidste du?

En lille finjustering 
af behandlingen kan 
gøre en forskel.

Den sværeste 
del ligger bag dig

For mange, der lider af søvnapnø, er den 
sværeste del af behandlingen de første få 
dage eller uger1. Det er ikke nemt at vænne 
sig til at bruge en PAP-maske om natten, 
og følelsen af komprimeret luft kan være 
lidt udfordrende.

Denne guide er derfor møntet på dem af os, der 
tager sikker hånd om disse indkøringsproblemer, 
og som i det mindste det meste af tiden fortsætter 
behandlingen. Hvis det gør sig gældende i dit tilfælde, 
kan du glæde dig over, at den sværeste del ligger bag 
dig. Du vil også kunne mærke, at du har mere energi 
i løbet af dagen. Lidt friskere og lidt mere livlig takket 
være det faktum, at dine luftveje ikke igen og igen 
bliver blokeret i løbet af natten.

Måske er du kun delvis tilfreds med resultatet, 
eller måske har du slet ikke bemærket en forskel. 
Det kan også ske. Hvis du overvejer at stoppe 
behandlingen, bør du som det første tale med 
din læge, der kan drøfte situationen med dig. 

Ofte kan en lille finjustering af behandlingen gøre 
en forskel. Kom med når vi udforsker de forskellige 
måder, som kan gøre OSA-behandling mere behagelig 
og mere tilbøjelig til at lykkes.

Lad os begynde med et simpelt spørgsmål: 
Hvordan har du det?
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Vidste du?

De samme data, som du 
modtager i appen også 
bliver sendt til din læge, 
der kan følge med i dine 
fremskridt ud fra et fagligt 
synspunkt og hjælpe, hvis 
der er brug for det.
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Følg med i din 
PAP-behandling

Har du det bedre, når du vågner om 
morgenen, eller er du mindre træt i 
løbet af dagen, efter du er startet med 
OSA-behandling? 

Det er nok den største fordel ved effektiv 
PAP-behandling2. Forhåbentlig bemærker du 
de positive virkninger. Fortsæt endelig, hvis du 
gør! Husk, at der ikke findes en kur for OSA, kun 
behandling. Hvis du stopper med at bruge dit 
PAP-udstyr, vil din lidelse og træthed vende tilbage. 

Tidligere kunne man kun finde ud af, om 
PAP-behandlingen virkede at dømme ud fra 
den pågældendes følelser, humør og træthed. 
Teknologien er imidlertid på det seneste blevet i 
stand til at kvantificere dine resultater og sætte 
tal på din søvnkvalitet. Med digitale værktøjer og 
trådløse forbindelser er det i dag muligt at monitorere 
dine fremskridt dag for dag og på langt sigt.

De nyeste PAP-apparater monitorerer dine data, 
mens du sover. De kan f.eks. tælle, hvor mange 
apnøer du har, hvor god forseglingen på din 
maske er, og hvor lang tid du brugte dit 
PAP-apparat i løbet af natten. De kan give 
dig en daglig (eller snarere natlig) score.
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Hvad får du med i coaching-appen?

Oplysende værktøjer

Søvnbiblioteket i din coaching app 
indeholder instruktioner, videoer og 
andet supportmateriale, som kan hjælpe 
dig med din søvnapnøbehandling. Det 
indeholder også individuelle oplysninger 
baseret på dit søvnapnø-apparat og din 
masketype.

Hurtigt overblik over din behandling

Hver morgen vil enkle data på 
din coaching app’s forside vise 
dig, hvordan det er gået med din 
søvnapnøbehandling om natten. Du 
kan følge ændringerne i de foregående 
to uger og endda downloade en 
behandlingsrapport.

Coaching og fastholdelse

Du vil modtage skræddersyede 
coaching-e-mails, der skal hjælpe med 
at gøre behandlingen mere komfortabel, 
meddelelser med lykønskninger, når du 
har nået behandlingsmilepæle, og 
opmuntrende beskeder om at fortsætte 
det gode arbejde!



Hvordan kan 
du gøre din 
behandling 
mere behagelig?

Hvis du overvejer at stoppe behandlingen, 
fordi du finder den ubekvem eller ubehagelig, 
skal du tænke dig godt om. Der er mange 
måder at gøre behandlingen mere behagelig 
og brugervenlig på. 

Tag altid en snak med lægen, hvis du vil skifte apparat, 
indstillinger for lufttryk, maske eller andre dele af dit 
PAP-udstyr. Følgende punkter omfatter nogle af de 
mest almindelige problemstillinger, som patienter 
med søvnapnø oplever, samt nogle mulige løsninger, 
som du kan drøfte med din læge.

PAP-behandling kan til tider afgive lidt støj enten 
gennem selve apparatet eller gennem maskeventilen, 
når du trækker vejret igennem den. Efterhånden som 
teknologien udvikles, bliver der taget hånd om 
dette problem.

Der er også udviklet nye løsninger til ventilen, 
herunder varianter, der har vist sig at kunne holde 
lyden af luften, der kommer igennem, på 21 decibel. 
Bogstaveligt talt så stille som hvisken!

Hvis udstyret larmer for 
meget … 

Vidste du?

Masker fra Minimalist-
kategorien giver dig et bredt 
synsfelt og er en god løsning, 
hvis du er meget bevidst om 
din maske, eller hvis den 
gør dig klaustrofobisk.
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Hvis CPAP-masken er 
ubehagelig at have på …

De cushions, der bruges i mange masker, er fremstillet 
af silikone, og hvis du har følsom hud, er det muligt, 
du vågner med røde mærker på næseryggen. 
Hovedstøtter kan også give lignende mærker i panden. 
De er kun midlertidige, men kan ikke desto mindre 
være generende. Det findes der råd for. Du kan udskifte 
silikonecushions med blødere udgaver fremstillet 
af memoryskum, der er et åndbart materiale, som 
ikke kun føles lettere mod huden, men også er mindre 
tilbøjeligt til at give røde mærker på huden. 

Du kan også undersøge udvalget af forskellige masker. 
Nogle dækker slet ikke panden eller næseryggen, 
da de sidder under næsen eller passer i næseborene. 
Disse mere minimalistiske masker mindsker kontakt-
området mellem ansigt og maske og undgår dermed 
irritation i panden eller på næseryggen og forebygger 
røde mærker i disse områder. 

… eller din sengepartners ansigt 

I nogle masker kan den luft, der kommer fra udstyret, 
når du trækker vejret, blæse direkte ind i ansigtet på din 
partner eller lave støj ved udånding. Til at afhjælpe dette 
findes der ventiler, som omfordeler luftstrømmen, og 
der findes ventiler med vævet mesh, som reducerer støjen 
til under hviskeniveau.
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Det kan ske, især hvis du vender og drejer 
dig meget og ofte skifter stilling om natten, at 
den slange der tilfører luft fra PAP-apparatet til 
din maske falder af i løbet af natten. Det kan være 
en hånd, en arm eller en pude, der løsner den. 
Du kan få hjælp til dette i udvalget af masker. 
Nogle har slangeforbindelsen oven på hovedet, 
mens andre har den foran på masken. Modellerne 
med slangen fastgjort oven på hovedet  gør det 
muligt at bevæge sig mere frit under søvnen, og 
slangen er mindre tilbøjelig til at løsne sig. Alt efter 
om du sover på maven, på ryggen eller på siden, 
skulle der gerne være en maske, hvor slangen kan 
forblive på så længe som muligt under behandlingen.

Hvis slangen falder af, 
mens du sover …

Du kan fra tid til anden opleve, at næsen bliver 
tilstoppet, eller at du får tørre slimhinder under 
behandlingen. En nem måde at løse det på, 
kan være en luftfugter. Et PAP-apparat blæser som 
standard kold luft ind i næsen, munden (eller begge), 
når det er tændt. En luftfugter ændrer kold luft til 
varm luft, hvilket kan mindske sandsynligheden for 
tilstoppet næse og give en mere behagelig følelse. 
En luftfugter er også nyttig, hvis du er forkølet eller 
har tilstoppet næse.3

Hvis du er forkølet, 
eller din næse bliver 
tilstoppet som følge 
af behandlingen



Vidste du?

Hvis udstyret ikke 
er rent, risikerer du 
at få mindre ud af 
PAP-behandlingen.
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Vedligeholdelse 
af PAP-udstyr
Der er større sandsynlighed for, at 
PAP-udstyret er effektivt, hvis det holdes 
i god stand. Det er ikke udstyr, der kræver 
den store vedligeholdelse, men blot en 
lille regelmæssig indsats for at sikre, at 
det fungerer godt. Se brugervejledningen 
for specifik vejledning vedrørende vedlige-
holdelsen af udstyret.

Overordnet set anbefaler vi følgende 
rengøringsrutine:
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Hver dag: 
maskekomponenter og 

maskealbue

Hver uge: 
headgear, slange og 

fugterkammer

Hvis udstyret ikke er rent, risikerer du at få mindre 
ud af PAP-behandlingen samt hygiejneproblemer. 
Olie fra huden kan resultere i aflejringer, hvilket kan 
påvirke maskens pasform eller forårsage maskelækage, 
når den komprimerede luft trænger ud fra masken 
og slangen. Resultatet er, at lufttrykket ikke er på et 
effektivt niveau, så du dermed ikke mærker fordelene 
ved CPAP-behandling, og symptomer som søvntrang 
i dagtimerne, snorken og hovedpine kan vende tilbage. 
Du har ikke brug for særlige produkter til at holde udstyret 
i god stand, blot vand og flydende sæbe uden 
parfume. Renseservietter til din CPAP-maske kan 
også være nyttige, når du er på ferie eller blot for at 
reducere tidsforbruget.



16

  Skil masken ad (se brugervejledningen for 
at få hjælp til dette). Hvis du bruger en 
nasalpudemaske, skal du tage puderne ud 
af rammen.

  Bortset fra de bløde omslag og headgearet, vaskes 
alle dele af masken i varmt vand (30 °C eller 86 °F) 
med et mildt opvaskemiddel. Forsøg at fjerne 
hudolie fra maskens cushion, medmindre du 
har en cushion med memoryskum, som ikke 
må nedsænkes i vand, men blot skal aftørres 
regelmæssigt

  Brug en blød børste til forsigtigt at rengøre masken, 
ventilen samt eventuelle roterende dele, der kræver 
rengøring, herunder drejelige led, drejelige ringe 
eller kugleled

  Undersøg omhyggeligt alle dele af masken. 
Hvis der er noget, der ikke synes rent, eller hvis 
du stadig kan se aflejringer af hudolie, skal det 
vaskes igen som nævnt ovenfor

  Skyl derefter alt grundigt med rent vand og lad 
det tørre uden at være udsat for direkte sollys.

Sådan rengør du 
din maske 

1

5

4

3

2
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Læs videre for at få trinvise rengørings-
instruktioner, som hjælper dig til at få en 
friskere behandlingsoplevelse. 



Sådan rengør du dit 
headgear 

Sådan rengør du 
luftslangerne 

Vi anbefaler, at du fjerner slangen hver dag, og 
hænger den på et rent og tørt sted. Undgå at 
hænge den i direkte sollys, da det kan få den 
til at revne. Du bør rengøre luftslangen en gang 
om ugen på følgende måde:

  Fjern slangen fra PAP-apparatet

  Vask den i varmt vand med et mildt 
rengøringsmiddel

  Skyl grundigt og hæng den et tørt sted 
uden at være udsat for direkte sollys. 

1

3

2

  Headgear skal vaskes i hånden med et mildt 
rengøringsmiddel

  Skyl grundigt, pres overskydende vand ud og lad 
det lufttørre uden at være udsat for direkte sollys.

1

2
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Sådan rengør du din 
luftfugter 

  På daglig basis: Tøm fugterkammer og tør det 
grundigt af med en ren engangsklud. Lad det tørre 
ud af direkte sollys.

  På ugentlig basis bør du:

 •  Vask det i varmt vand med et mildt 
opvaskemiddel

 • Skyl grundigt i vand

 •  Lad tørre ud af direkte sollys eller varme

Kniber det med tiden? Det adskilte låg til kammeret 
samt bunden og pladen kan vaskes i opvaske-
maskinen på skåne- eller glasprogram (kun øverste 
hylde). Det må vaskes ved højest 55 °C. 

Hvis du finder hvide aflejringer på apparatet, kan de 
fjernes med en opløsning af 1 del husholdningseddike 
og 10 dele vand.

1

2
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Hvornår er det tid til at 
udskifte udstyret 

Hver gang du rengør komponenterne i udstyret 
til din PAP-behandling, er det en god ide at 
undersøge dem for slitage. Hvor ofte du udskifter 
apparater, masker eller andre produkter afhænger 
af, hvor ofte du bruger eller rengør dem samt det 
pågældende produkt. Brugervejledningen til 
produktet indeholder de oplysninger, du har 
brug for i den forbindelse. 

Fordele ved at udskifte 
PAP-behandlingsprodukter omfatter:
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Længere 
tids søvn4

Øget kvalitetssøvn og 
et mere positivt livssyn5

Fortsættelse 
af behandling4

PAP-masker er designet til at blive brugt nat efter nat, 
men i lighed med en tandbørste, skal de udskiftes. 
Almindelige tegn på, at det er tid til at finde en 
ny maske:

  Din behandling synes ikke længere at 
være lige så effektiv som tidligere, og dine 
OSA-symptomer ser ud til at komme igen 

  Du er meget ofte nødt til at stramme 
remmene på headgearet eller stramme 
dem mere end du plejer 

  Din maske føles stiv, løs eller mindre 
velsiddende, end da du brugte den første gang 

  Din maskecushion er uklar og ikke længere 
transparent, eller den er fedtet, også når den lige 
er blevet renset og tørret. Snavset udstyr vil også 
med tiden afgive en ubehagelig lugt.

  Du ser klare tegn på slitage, f.eks. stivhed eller 
revner i rammen

Planen for udskiftning af masker er unik for hver patient 
og hvert produkt, men hvis du har bemærket noget 
af ovenstående, skal du kontakte dit behandlingssted 
for at undersøge, hvilke muligheder du har. 

Uanset grunden til at udskifte delene til din 
PAP-behandling skal du sørge for at undersøge dine 
muligheder, så du træffer det korrekte valg, og drøfte 
det med din behandler, der bl.a. kan kontrollere 
kompatibiliteten med dit apparat. 
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Andre FAQs om 
PAP-behandling

Ja! ResMed-apparater kan fungere med forskellige 
strømforsyninger, og kan derfor tages med på 
udlandsrejser. Husk blot at medbringe den korrekte 
adapter til det land, du besøger, så apparatet kan 
tilsluttes strømforsyningen. Se brugervejledningen til 
dit apparat og scan QR-koden nedenfor for yderligere 
oplysninger. 

Kan jeg tage mit CPAP-apparat med på ferie? 

Hvis jeg holder op med at bruge mit 
CPAP-apparat, vil mine symptomer så 
vende tilbage?

Der findes ingen kendt kur mod OSA, så 
din CPAP-behandling behandler snarere end 
helbreder din søvnapnø. Det betyder, at hvis du 
stopper med at bruge dit CPAP-apparat i løbet af 
natten, er der risiko for, at dine luftveje kollapser, og 
dine OSA-symptomer, som hovedpine om morgenen 
eller søvnighed i dagtimerne, højst sandsynligt vil 
vende tilbage. 

Jeg føler mig oppustet efter at have brugt 
mit PAP-apparat, er det normalt?

Nogle gange kan brugere af CPAP-apparater 
opleve ubehag og oppustethed, som kan skyldes 
luftslugning Det kan opstå, når der kommer luft 
ind i tarmsystemet (maven). Hvis du er bekymret for, 
om du lider af dette, kan du tale med din læge om 
mulige behandlinger.

Hvis du stopper med at bruge dit CPAP-apparat 
i løbet af natten, vil dine OSA-symptomer 
sandsynligvis vende tilbage. Du vil muligvis 
føle dig slap og træt som om du er småsyg, og 
manglende behandling kan øge denne træthed. 

Hvis du bruger en nasalmaske, og din næse er 
tilstoppet, kan du rådføre dig med din læge, som 
kan justere indstillingerne på apparatet. Opvarmede 
luftfugtere kan også bruges til at reducere 
næsetæthed.3 Visse CPAP-apparater fås med en 
integreret luftfugter, men den kan også købes separat, 
eller man kan få vandfri luftfugtning.

Tilstoppede eller tørre næser kan også skyldes 
maskelækage på grund af udstyr, der sidder forkert. 
Du skal muligvis justere dit headgear, rengøre dit 
udstyr eller prøve en anden maske. 

Skal jeg stoppe med min CPAP-behandling, 
hvis jeg er forkølet? 
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Vidste du?

Du kan downloade 
vores e-bog her, der 
handler om at rejse 
med sin behandling:
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Andre PAP-
patienter deler 
deres historier
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Disse patienters historier er en ægte 
og dokumenteret redegørelse for den 
enkeltes respons på behandling.

Udfald og resultater kan variere, og denne persons 
respons giver ingen indikation, hjemmel eller garanti 
for, at andre mennesker får den samme eller en 
lignende oplevelse. Tal med din læge for at få 
yderligere information. 

“Hospitalet besluttede at få mig med i det nye system, 
der er tilsluttet [ResMeds tilsluttede coaching-app], og 
det er forskellen. Den fortæller dig, hvor mange timers 
søvn du har fået, hvor mange gange du har taget masken 
af eller på, hvor mange episoder du har haft, og hvor 
god maskens tæthed er, og du kan holde styr på det. 
Den er nem at indstille og bingo! Det er slet ikke så svært. 

“Nu får jeg et indblik i, hvad der sker i løbet af 
natten. Vi har ikke ord for, hvor dejligt det er, det er 
simpelthen fantastisk. Nu ved jeg, hvad jeg skal 
gøre. Jeg ved, at min maskes tæthed ikke var 
perfekt i nat. Jeg kan mærke, at jeg ikke har sovet 
særligt godt, så i aften er jeg nødt til at justere den. 
Hvis du har problemer, får du forskellige tips.” 

Andy 



“Jeg har haft svær blandet søvnapnø, obstruktiv 
og central. Til at starte med troede de, det var den 
obstruktive, der var problemet, så jeg fik et CPAP-apparat 
og blev også informeret om den [coaching-app], som 
ResMed laver. Den startede med at vise mig, at det 
blev værre over tid. 

“Det var ikke så meget den obstruktive (søvnapnø), 
der var problemet. Det var mere den centrale søvnapnø. 
De sagde igen, at de endnu en gang ville fjern-
monitorere mig hver dag i tre måneder. 

Og to dage efter kunne jeg ringe til dem og 
sige, ”jeg ved ikke hvad I ser, men det her er 
fantastisk!” 

“Jeg gik fra 80 [apnøer] i timen til nærmest ingen. 
Uden at være i den rigtige behandling kan jeg nu vågne, 
så at have denne [tilsluttede coaching-app], hvor 
jeg kan se mig selv dagligt på telefonen, hvor 
mange timers søvn jeg får om natten, hvor mange 
gange jeg i gennemsnit stopper med at trække vejret, 
jeg er så taknemmelig, den er genial! Som jeg siger, 
jeg kan være i gang hele dagen! Stå op kl. 6, være i 
gang hele dagen og stadig være vågen kl. 23. Det har 
jeg aldrig prøvet før!” 

Paul

“Min tilsluttede coaching app giver mig de oplysninger, 
jeg har brug for, og jeg får dem dagligt, så jeg kan 
foretage de nødvendige justeringer. Jeg logger på, 
og hvis der er noget jeg ikke helt forstå, kan jeg 
se videoen, der meget præcist viser det. Den er 
meget klar og præcis. Men den giver mig de rigtige 
oplysninger, så det er virkelig nemt. Jeg har haft den 
med i udlandet , og jeg har kunnet få adgang til 
[coaching-appen] og bruge den på fuldstændig 
samme måde som hjemme. At kunne få adgang til 
[coaching-appen], der fortæller mig, at det her er mine 
apnøer, det her er min masketæthed, er genialt, fordi 
jeg hele tiden ved, hvad der sker.”

Rose
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Konklusion
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Søvnapnø kan være en stor hindring mellem 
dig og din søvn, dine mål og dit overordnede 
helbred, men bruger du dit CPAP-apparat 
regelmæssigt, kan du se effektive resultater.6

Giv dig selv de bedste muligheder for at opnå det, 
du gerne vil i livet. Uanset om det er en forfremmelse, 
en sundere livsstil eller kvalitetstid med venner og 
familie, starter det hele med en god nats søvn.
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Du kan downloade 
hele vores sortiment 
af patient-e-bøger her


