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CPAP-HOIDON TARVE 

• Potilaalla on todettu hoitoa vaativa uniapnea. Keskivaikeaa ja vaikeaa 
uniapneaa hoidetaan enisijaisesti Cpap-laitteella. Lääkäri voi päättää 
Cpap- hoitokokeilusta lievässäkin uniapneassa tai osittaisessa 
ylähengitystievirtausahtaumassa. Tällöin syynä on esimerkiksi potilaan 
voimakkaat päiväaikaiset oireet.



CPAP-HOIDON TAVOITTEET

• Cpap-laitehoitoon sopeutuminen ja sitoutuminen.

• Uniapneaoireiden lievittyminen.

• Elämänlaadun parantuminen.

• Liitännäissairauksien ennaltaehkäisy ja lievittäminen.

• Ennenaikaisen kuolleisuuden riskin vähentäminen (esim. liikenneturvallisuus).

• Turhien terveydenhuollon palveluiden käytön vähentäminen.

• Työkyvyn ylläpito.



ENNEN HOIDON ALOITUSTA

• Olisi hyvä, jos potilaan kanssa olisi jo käyty sairautta ja mahdollista 
hoitomyöntyvyyttä läpi ennen hoidon aloitusta.

• Ryhmäohjauksessa saattaa olla suurempi hoitomyöntyvyys.

• Hyvä esityö ennen hoidon aloitusta on tärkeässä roolissa potilaan 
vakuuttamiseksi  uniapnean hoitamatta jättämisen riskeistä ja Cpap-hoidon 
hyödyistä.

• Pyritään minimoimaan hoidossa mahdollisesti syntyvät ongelmat esim. 
optimoimalla laitteet, kostuttimet, maskit ja hoitopaineet.



HOITAJAN ROOLI

• Hoitajat ovat parhaimmassa tilanteessa suhteessa potilaaseen ottaen 
huomioon Cpap-laitteen käyttö, ohjaaminen, tiedonjako hoitovälineistä ja 
sairaudesta.

• Hoitajan rauhallinen puheääni saattaa helpottaa jännittävää tilannetta.

• Auttaa mahdollisimman nopeasti ongelmatilanteissa. Ensimmäisten viikkojen 
ja kuukausien aikana hyvin alkanut laitehoito ennakoi laitehoidon 
onnistumista tulevaisuudessa.



CPAP-HOIDON ALOITUS

• Yksilö- ja ryhmäaloitukset. Ryhmäaloituksissa olisi hyvä huomioida potilaat 
myös yksilöinä ja miettiä mahdollisuuksien mukaan hoitopaineet ja maskit 
yksilöllisesti. Potilaalle annettava mahdollisuus jäädä kysymään myös ryhmän 
jälkeen omasta hoidosta.

• Yksilöaloituksessa on hyvä vielä kerrata tutkimustuloksia.

• Uniapnea sairautena (mitä ja miksi hoidetaan)

• Cpap-hoidon perusteet, tavoitteet ja vaikutukset (miten hoidetaan)

• Laitteen käyttö, huolto ja puhdistus

• Kostuttimen ohjaus

• Nenänhoito-ohjeet



CPAP-HOIDON ALOITUS

• Maskin sovitus ja hengittely laitteen kanssa. 

• Lainaussopimus ja tullitodistus.

• Tärkeää, että potilas itse harjoittelee kaikki vaiheet. Tässä vaiheessa hoitaja 
pystyy avustamaan tarvittaessa.



LAITEHOIDON HYVÄKSYMINEN JA 
HOITOON SITOUTTAMINEN

• Laitehoito saattaa olla järkytys.

• Ei ole hengityskone.

• Ei ole lisähappilaite.

• Ei paranna uniapneaa. Sitoutetaan potilas omaan hoitoon. Hoidon tulos 
syntyy siitä, kuinka suuren osan uniajasta käyttää laitetta ja mikä on elimistön 
kyky korjata tilannetta.

• Oireiden väistyminen. Hoidon hyväksyminen helpompaa.

• Muutokset kognitioon. Jotkut saattavat huomata jo muutaman yön jälkeen 
eroa voinnissa. Toisilla kestää kauemmin aikaa. Kaikki muutokset eivät ole 
korjattavissa.



LAITEHOIDON HYVÄKSYMINEN JA 
HOITOON SITOUTTAMINEN

• Hoitoon sitoutuminen 50-84% välillä käypähoitosuosituksessa.  Vaikea-asteista 
uniapneaa sairastavat ja oireiset potilaat sitoutuvat parhaiten.

• Huolellinen ohjaus on tärkeä hoidon onnistumisen kannalta. Myös ongelmien 
välttäminen tärkeää.



LAITEHOIDON HYVÄKSYMINEN JA 
HOITOON SITOUTTAMINEN

• Laitetietojen purku ja tietoon reagoiminen. 

• Tässä kohtaa pystyy kertaamaan asioita ja vahvistamaan potilaan ajatuksia 
laitehoidon tärkeydestä. Laitehoidon ongelmat ilmaantuvat yleensä 
ensimmäisen viikkojen ja kuukausien aikana, jolloin tukea tarvitaan eniten.

• Esim. Potilaalla tutkimuksessa AHI 7. Ollut oireinen ja lähdetty kokeilemaan 
laitehoitoa. Potilaaseen ollaan yhteydessä 2 viikon kuluttua. Hän miettii, 
kuinka voikaan olla näin paljon virkeämpi, vaikka hänellä on vain lievä 
uniapnea. Potilas nukkunut laitteen kanssa 7.5h yöunia ja jäännös AHI 0.2.

• Lasketaan 0.2x7.5 = 1.5    7:1.5 =4.66  Eli 1h aikana ilman laitetta tulee saman 
verran katkoja kuin 4.6 kokonaisena yönä laitteen kanssa. 



LAITEHOITOON SITOUTTAMINEN

• Esimerkki. 2.

• Potilaalla AHI 46 ja jäännös-AHI 1.2. Nukkuu laitteen kanssa 5h ja ottaa 
laitteen pois. Nukkuu loput 2h ilman laitetta. 1.2x 7h = 8.4   46: 8,4 = 5.5

• Eli 2h aikana tulee katkoja niin paljon, että laitetta voi käyttää 11 kokonaista 
yötä.

• Tämä saa monesti ihmiset havahtumaan asiaan ja lisäämään laitteen 
käyttöä.

• Etäseuranta.

• Mittareiden ja oireiden vertailu lähtötilanteeseen esim. ESS, GHQ12, RR.

• Ajokorttiluokka voi olla joillekin ainoa motivaatio käyttää laitetta.
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