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Visste du dette?

En enkel justering 
av behandlingen 
kan bety mye.
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Du er over den 
vanskeligste 
perioden

For mange som lider av søvnapné, er 
den vanskeligste delen av behandlingen 
de krevende første dagene og ukene1. 
Det er ikke bare enkelt å venne seg til å 
sove med en PAP-maske og venne seg 
til følelsen av lufttrykket.

Denne veiledningen er for de av oss som har kommet 
seg trygt gjennom nybegynnerfasen og greier å gjen-
nomføre behandlingen i hvert fall det meste av tiden. 
Hvis det gjelder deg, er den gode nyheten at du har 
lagt den vanskeligste perioden bak deg. Du bør også 
ha begynt å føle deg mer opplagt på dagtid. Litt friskere 
og raskere takket være det faktum at luftveiene dine 
ikke blokkeres gjentatte ganger i løpet av natten.

Men kanskje du er bare sånn passe fornøyd med 
resultatene, eller kanskje du ikke har merket 
noen forskjell i det hele tatt. Det kan skje. Hvis 
du tenker på å avbryte behandlingen, er det første 
du bør gjøre å kontakte legen din, som kan diskutere 
situasjonen med deg. 

Ofte er det bare en enkel justering av behand-
lingen som skal til. Bli med oss når vi utforsker 
de forskjellige måtene som OSA-behandlingen kan 
gjøres mer komfortabel på og dermed ha større 
sjanse for å lykkes.

Vi begynner med et enkelt spørsmål: Hvordan 
går det med deg?
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Visste du dette?

De samme dataene som du 
mottar i webappen myAirTM, 
kan også sendes til helse-
personellet, som kan følge 
progresjonen din med et 
kvalifisert blikk og gripe 
inn der det er nødvendig.
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Følg med på 
progresjonen i 
PAP-behandlingen

Har du følt deg bedre når du våkner om 
morgenen, eller mindre trett i løpet av 
dagen etter at du begynte med OSA-
behandling? 

Det er kanskje de mest åpenbare fordelene når PAP-
behandlingen virker2. Forhåpentligvis merker du de 
positive virkningene. I så fall er det bare å fortsette! 
Husk at OSA ikke kan kureres, bare behandles. Hvis 
du slutter å bruke PAP-utstyret, kommer tilstanden 
og trettheten tilbake. 

Tidligere var hvordan du følte deg, humøret ditt og 
hvor trett du var, det eneste som kunne vise om PAP-
behandlingen virket eller ikke. I den senere tid har 
imidlertid teknologi kunnet kvantifisere resultatene 
og angi en poengsum for søvnen din. Nå gjør digitale 
verktøy og internettilkobling at du kan følge med på 
din egen progresjon fra dag til dag og over lengre tid.

De nyeste PAP-apparatene følger med på data-
ene dine mens du sover. De kan for eksempel 
telle hvor mange apneer du har hatt, hvordan 
kvaliteten på maskeforseglingen har vært, 
og hvor lenge du har brukt apparatet i løpet av 
natten. De kan gi deg en daglig (rettere sagt, nattlig) 
poengsum.
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Hva er inkludert i veiledningsappen myAir?

Opplæringsverktøy

Søvnbiblioteket i myAir inneholder 
bruksanvisninger, videoer og annet 
underlagsmateriell som kan hjelpe deg 
med søvnapnébehandlingen. Den tilbyr 
tilpasset informasjon basert på type 
apparat og maske.

Behandlingsoversikt

Hver morgen viser enkel statistikk på 
dashbordet i myAir deg hvordan søvnap-
nébehandlingen har fungert natten før. 
Du kan følge med på endringer for de to 
foregående ukene og dessuten laste ned 
behandlingsrapport.

Veiledning

Du vil motta e-poster med skreddersydd 
veiledning for å bidra til at behandlingen 
blir mer behagelig, gratulasjonsmeldinger 
når du når milepæler i behandlingen og 
regelmessig oppmuntring for å holde 
frem med den gode innsatsen!



Hvordan kan 
du gjøre be-
handlingen mer 
komfortabel?

Hvis du tenker på å slutte med 
behandlingen fordi du synes den er 
upraktisk eller ubehagelig, bør du tenke 
deg om en gang til. Det finnes mange 
måter for å gjøre behandlingen mer 
behagelig og brukervennlig. 

Du bør alltid snakke med helsepersonell hvis du 
har lyst til å bytte ut apparatet, lufttrykkinnstillingene, 
masken eller noen annen del av PAP-utstyret.
Punktene nedenfor omhandler noen av de 
vanligste problemene søvnapnépasienter 
opplever, og noen mulige løsninger som du 
kan snakke med helsepersonell om.
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PAP-behandlingen kan iblant generere litt støy, enten 
gjennom selve apparatet eller gjennom maskeventilen 
når du puster luft gjennom den. Nok en gang er den 
tilgjengelige teknologien i ferd med å bli mer avansert 
slik at dette problemet kan løses på bedre måter.

Også for ventilen er det utviklet nye løsninger, 
inkludert noen som er dokumentert å holde lydnivået 
på luften som går gjennom den, på 21 desibel. 
Bokstavelig talt like lavt som når man hvisker!

Hvis utstyret lager for 
mye støy ... 

Visste du dette?

Minimalistiske masker 
gir et bredt synsfelt og er 
et godt alternativ hvis du 
tenker på hvordan du ser 
ut med masken, eller hvis 
den gir deg klaustrofobi.
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Hvis masken føles 
ubehagelig mot 
ansiktet ditt ...

Mange av maskeputene er laget av silikon, og hvis 
du har følsom hud, kan det hende du våkner opp 
med røde merker over neseryggen. Hodestroppene 
kan også etterlate seg lignende merker i pannen. Disse 
er bare forbigående, men kan være plagsomme 
likevel. Men det finnes løsninger dersom dette skulle 
skje. Maskeputene av silikon kan erstattes med 
mykere utgaver som er laget av minneskum, et 
pustende materiale som ikke bare føles lettere mot 
huden, men heller ikke har så lett for å etterlate seg 
røde merker. 

Du kan også se nærmere på utvalget av forskjellige 
masker. Noen masker dekker ikke pannen eller 
neseryggen i det hele tatt, men sitter under nesen 
eller inni neseborene. Disse mer minimalistiske maskene 
reduserer kontaktflaten mellom ansikt og maske og 
unngår dermed irritasjon på pannen eller neseryggen 
hindrer røde merker på disse områdene. 

... eller ansiktet til sengepartneren din 

Med noen masker kan luften fra utstyret når du puster 
ut, treffe partneren din midt i ansiktet eller forårsake 
støy ved utpust. For å bøte på dette er det ventiler 
som omfordeler luftstrømmen, og det finnes vevde 
nettventiler som reduserer lyden til under hviskenivå.
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Det kan forekomme, og spesielt hvis du sover 
urolig og skifter stilling ofte, at slangen som fører 
lufttrykket fra PAP-apparatet til masken, faller ut i løpet 
av natten. Det kan være en hånd, en arm eller en pute 
som har skjøvet den ut av stilling. Nok en gang er 
det hjelp å få, i det eksisterende utvalget av masker. 
Noen av dem har tilkoblingen av luftslangen på hodet, 
mens andre har den foran på masken. Modellene 
med luftslangen på toppen av hodet gir større 
bevegelsesfrihet når du sover, og det er mindre fare 
for at slangen skal falle ut. Uansett om du sover på 
magen, ryggen eller på siden, bør det finnes en 
maske som lar slangen sitte fast lengst mulig under 
behandlingen.

Hvis slangen stadig faller 
ut når du sover ...

En gang iblant kan det hende at du blir tett i nesen 
eller bihulene under behandlingen. Da kan en fukter 
være en enkel mulig løsning. Som standard blåser 
PAP-apparatet kald luft inn i nesen eller munnen (eller 
begge deler) når det er i drift. En fukter forvandler 
den kalde luften til varmluft, noe som kan redusere 
faren for tett nese, og som føles mer behagelig. En 
fukter er også nyttig hvis du er forkjølet eller tett i 
nesen.3

Hvis du er forkjølet eller 
behandlingen gjør deg 
tett i nesen



Visste du dette?

Urent utstyr er en 
risiko for virkningen av 
PAP-behandlingen.
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Vedlikehold av 
PAP-utstyret

PAP-utstyret har større sjanse for å være 
effektivt når det er i god stand. Materialene 
krever ikke mye vedlikehold i utgangspunk-
tet, så med litt jevnlig innsats bør alt fungere 
bra. Du finner spesifikk informasjon om 
vedlikehold av utstyret i brukerveiledningen.

Generelt anbefaler vi følgende rengjøringsrutiner:

15

Hver dag: 
maske og komponenter, 

maskeventil og 
fuktekammer

Hver uke: 
hodestropper, 

slanger og utsiden 
av fukteren

Urent utstyr er både en risiko for virkningen av 
PAP-behandlingen og et hygienisk problem. Rester 
av fett fra huden kan bygge seg opp og påvirke 
masketilpasningen eller forårsake maskelekkasje hvis 
den trykksatte luften lekker ut fra masken og slan-
gen. Resultatet er at lufttrykket kanskje ikke er på et 
effektivt nivå, slik at du ikke merker fordelene ved be-
handlingen, og symptomer som søvnighet på dagtid, 
snorking og hodepine kan vende tilbake. Du trenger 
ikke bestemte produkter for å holde utstyret i god 
stand, bare vann og flytende såpe uten parfyme. 
I tillegg kan rengjøringsservietter være nyttige på 
ferieturer eller når du har det travelt.
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  Demonter masken (se brukerveiledningen hvis 
du er usikker på hvordan). Demonter putene fra 
rammen hvis du bruker en neseputemaske.

  Vask alle delene av masken, bortsett fra de myke 
mansjettene og hodestroppene, i lunkent vann 
(30 °C) tilsatt et mildt oppvaskmiddel. Du bør 
prøve å fjerne ansiktsfett fra maskeputen, med 
mindre du har en pute med minneskum, som 
aldri skal senkes helt ned i vann, men i stedet 
tørkes ren jevnlig

  Bruk en myk børste til forsiktig rengjøring av 
maskeventilen og eventuelle bevegelige deler 
som trenger å rengjøres, inkludert svivel, 
svivelring og kuleledd

  Inspiser alle delene av masken omhyggelig. Hvis 
det er noe som ikke ser rent ut, eller du fremdeles 
kan se rester av fett, må du vaske masken om 
igjen som beskrevet ovenfor

  Skyll til slutt alle delene godt med rent vann fra 
springen, og la dem lufttørke borte fra direkte 
sollys.

Slik rengjør du masken 

1

5

4

3

2
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Les videre for å få trinnvise rengjøringsan-
visninger som hjelper deg å få en friskere 
behandlingsopplevelse. 



Slik rengjør du 
hodestroppene 

Slik rengjør du 
luftslangen 

Vi anbefaler deg å koble fra luftslangen hver dag og 
henge den opp et rent, tørt sted. Unngå steder med 
direkte sollys, siden det kan føre til sprekker i 
slangen. Luftslangen bør rengjøres en gang i uken 
på følgende måte:

  Koble slangen fra PAP-apparatet

  Vask den i varmt vann med et mildt vaskemiddel

  Skyll godt og heng den til tørk et rent sted uten 
direkte sollys. 

1

3

2

  Hodestropper skal håndvaskes med et mildt, 
flytende vaskemiddel

  Skyll godt, klem ut alt overflødig vann og la 
dem lufttørke borte fra direkte sollys.

1

2
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Slik rengjør du 
fukteren 

  Fukterbeholderen bør vaskes hver dag med varmt 
vann og et mildt vaskemiddel. Skyll godt og la den 
lufttørke borte fra direkte sollys.

  Følgende bør gjøres hver uke:

 •  Trekk vippelokkforseglingen av vippelokket 
og vask den i varmt vann tilsatt mildt 
rengjøringsmiddel

 •  Tørk av utsiden av beholderen med en fuktig 
klut og mildt rengjøringsmiddel

 •  Tørk den med en tørr klut.

Har du knapt med tid? Det demonterte behol-
derlokket, sokkelen og platen kan også vaskes 
i oppvaskmaskin på et skånsomt program eller 
glassprogram (kun øverste hylle). Det skal ikke 
vaskes på temperaturer over 55 ºC. 

Hvis du oppdager hvite avleiringer på noen del av 
apparatet, kan de vaskes bort med en løsning med 
1 del husholdningseddik til 10 deler vann.

1

2
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Når utstyret bør 
skiftes ut 

Hver gang du rengjør noen av PAP-behandlings-
utstyrets komponenter, er det lurt å inspisere 
dem for slitasje. Hvor ofte du bytter ut apparater, 
masker eller andre produkter, kommer an på hvor ofte 
du bruker eller rengjør dem, og på hvilke produkter det 
dreier seg om. Det enkelte produktets brukerveiledning 
gir deg den informasjonen du trenger på dette området. 

Blant fordelene ved å skifte ut produkter i 
PAP-behandlingen omfatter:
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Økt søvntid4

Bedre søvnkvalitet og et 
mer positivt syn på livet5

Fullt utbytte av 
behandlingen4



PAP-masker er beregnet for bruk natt etter natt, og 
akkurat som tannbørsten din trenger de å skiftes ut 
iblant. Vanlige tegn på at tiden er inne for å se 
etter en ny maske, er følgende:

  Behandlingen virker ikke lenger like effektiv 
som den en gang var; symptomene på OSA ser 
ut til å komme tilbake 

  Du er nødt til å stramme hodestroppene 
svært ofte eller stramme dem mer enn du 
ellers ville ha gjort 

  Masken kjennes stivere, slakkere eller sitter 
dårligere enn da du begynte å bruke den 

  Maskeputen virker mer eller mindre 
ugjennomsiktig eller føles glatt, også etter at den 
er blitt rengjort og tørket Urent utstyr vil også til 
slutt generere ubehagelig lukt.

  Du ser tydelige tegn på slitasje, som sprekker 
eller brudd i rammen

Hvor ofte masken bør skiftes ut, er unikt for hver pasient 
og hvert produkt, men hvis du har lagt merke til noe 
av det som er beskrevet ovenfor, må du kontakte 
helsepersonell for å få se hva som kan være aktuelt 
for deg. 

Uansett hva grunnen er til at du vil skifte ut deler 
av PAP-utstyret, bør du undersøke nøye hvilke 
alternativer du har. Snakk med helsepersonell som 
hjelper deg med å finne det riktige produktet og 
også kan sjekke andre parametere for hvilke som 
er kompatible med apparatet du har.
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Andre vanlige 
spørsmål om 
PAP-behandling

Kommer symptomene tilbake hvis jeg 
slutter å bruke apparatet?

Det finnes ingen kjent kur mot OSA, så 
PAP-apparatet behandler, men kurerer ikke 
søvnapneen din. Det betyr at hvis du slutter å  
bruke apparatet om natten, er det fare for at 
luftveiene kollapser, og OSA-symptomene, som 
hodepine om morgenen eller søvnighet på dagtid, 
kommer sannsynligvis tilbake. 

Hvis du slutter å bruke PAP-apparatet om nat-
ten, kommer OSA-symptomene sannsynligvis 
tilbake. Du føler deg kanskje litt redusert hvis du er 
forkjølet, og hvis du dropper behandlingen, kan det 
gjøre tilstanden verre. 

Hvis du bruker en nesemaske og er blitt tett i nesen, 
kan du be helsepersonell om å justere apparatinnstil-
lingene. Varmefuktere kan også bidra til mindre 
nesetetthet.3 Noen apparater har innebygd fukter, 
andre kan du kjøpe separat fukter til, og noen tilbyr et 
vannfritt fuktesystem.

Tetthet eller tørrhet i nesen kan også skyldes 
maskelekkasje som følge av at utstyret er for dårlig 
tilpasset. Kanskje du må justere hodestroppene, 
rengjøre utstyret eller prøve en annen maske.

Bør jeg avbryte behandlingen hvis jeg er 
forkjølet? 
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Ja! ResMed-apparater kan fungere med forskjellige 
strømforsyninger og kan derfor brukes på utenlandsrei-
ser. Husk bare å ta med riktig adapter for landet du skal 
besøke, slik at du får koblet apparatet til strømforsynin-
gen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen til 
apparatet og hvis du skanner QR-koden nedenfor.

Kan jeg ta med CPAP-apparatet på ferie? 

Jeg føler meg ofte oppblåst etter at jeg har 
brukt PAP-apparatet, er det normalt?

Brukere av PAP-behandling kan iblant opple-
ve ubehag og oppblåsthet som kan skyldes 
luftsluking (aerofagi), altså at luften kommer ned 
i magen. Snakk med helsepersonell om mulige 
behandlinger hvis du tror du kanskje lider av dette.
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Visste du dette?

Du kan laste ned vår 
e-bok som handler 
om å reise med be-
handlingsutstyret, her:
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Andre PAP-
pasienter deler 
sine historier
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Disse pasienthistoriene er en ekte og 
dokumenterte beskrivelser av enkelt-
personers respons på behandlingen.

Utfall og resultater kan variere, og den enkeltes 
respons antyder eller garanterer ikke at andre 
vil få den samme eller en lignende opplevelse. 
Snakk med helsepersonell for mer informasjon. 

«Sykehuset anbefalte for meg det nye systemet som er 
tilkoblet myAir, og det gjorde susen. Det forteller deg 
hvor mange timer du har sovet, hvor mange ganger 
du har tatt masken på eller av, hvor mange episoder 
du har hatt, og hvor god maskeforseglingen er. Alt det 
kan du holde rede på. Appen er enkelt å sette opp, og 
plutselig er du i gang! Det er ikke så vanskelig. 

Nå kan jeg se hva som faktisk skjer med meg i 
løpet av natten. Vi får ikke sagt hvor flott den er, den 
er bare helt fantastisk. Nå vet jeg hva jeg skal gjøre. 
Jeg vet at maskeforseglingen ikke var perfekt i 
går natt. Jeg har merket at jeg ikke har sovet like 
godt, så i kveld skal jeg justere den. Den gir deg 
råd hvis du har problemer.» 

Andy 



«Jeg hadde alvorlig mixed søvnapné, obstruktiv 
og sentral. Først trodde de at det var den obstruktive 
som var problemet, så jeg fikk et CPAP-apparat og 
ble i tillegg informert om veiledningsappen (myAir) 
som ResMed har. Den begynte å vise meg at jeg ble 
verre etter hvert som tiden gikk. 

Den obstruktive (søvnapneen) var ikke det største 
problemet. Den sentrale var verre. De sa igjen at 
de ville følge meg opp på avstand hver eneste 
dag i tre måneder. 

Og jeg ringte dem faktisk etter to dager og 
sa: ‘Jeg vet ikke hva dere ser, men dette er 
fantastisk!’ 

Jeg gikk fra 80 [apneer] i timen til praktisk talt null. 
Hadde jeg ikke hatt den rette behandlingen, ville jeg 
kanskje ha våknet, så å ha denne veiledningsap-
pen (myAir), der jeg selv kan se på telefonen 
min hver dag hvor mange timers søvn jeg får hver 
natt, hvor mange ganger jeg sluttet å puste i gjennom-
snitt – jeg kan ikke få takket det nok, det er bare helt 
fabelaktig! Nå kan jeg som sagt holde det gående 
hele dagen! Jeg står opp klokken seks om morgenen, 
går hele dagen og er fremdeles våken klokken elleve 
om kvelden. Det har jeg aldri gjort før i hele mitt liv!» 

Paul
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«myAir gir meg informasjonen jeg vil ha, og den gis 
på daglig basis slik at du kan justere behandlingen 
tilsvarende. Du logger på, og hvis det er noe du ikke 
helt forstår, kan du gå til videoen og få det nøyaktig 
forklart. Veldig klart og tydelig. Men den gir deg den 
riktige informasjonen, så det er egentlig veldig lett. Jeg 
har tatt med behandlingen til utlandet, og jeg 
har kunnet bruke myAir og fortsatt med den 
akkurat som hjemme. Det er kjempefint å ha tilgang 
til myAir og kunne se at dette der apneene dine, dette 
er maskeforseglingen, for å holde seg informert.»

Rose
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Konklusjon

29

Søvnapné kan være en reell barriere 
mellom deg og søvnen, de generelle 
målsetningene og allmenntilstanden 
din, men ved å bruke PAP-apparatet 
regelmessig kan du oppnå gode 
resultater6

Gi deg selv den beste muligheten til å oppnå det 
du vil i livet. Enten det dreier seg om forfremmelse 
på jobben, en sunnere livsstil eller kvalitetstid med 
familie og venner, er utgangspunktet en god natts 
søvn.
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Visste du dette?

Du kan laste ned hele 
utvalget av e-bøker for 
pasienter her


