
 

 

CPAP 

ZER DA CPAPa? 

CPAPa hautaketa-tratamendu bat da loaldiko buxatze-apneaz (SAHS) diagnostikatutako paziente gehienentzat CPAPa 

ingelesezko akronimoa da, aire-bideko presio positibo jarrai moduan itzultzen dena.  

SAHS duten pazienteek loaldian loaren-etena edo arnasketaren eten irangakorra, goi aire-bidea irekita mantentzen 

duten muskuluen erlaxazio progresiboaren ondorio (VAS/GAB), zeina azkenik itxi egiten den. Ondorio buxatzaile 

partziala (hipopenea) edo erabatekoa suertatzen da iraupen aldakorra duena eta nikroesnatze batekin amaitzen dena 

berriro ere arnasketari ekiteko. Egoera hauen errepikatzeak pazientearen loaldia etetea dakar eta horrek egunean zehar 

logura eta nekea eragiten dio). Ondorio buxatzaile partziala (hipopnea) edo erabatekoa suertatzen da iraupen aldakorra 

duena eta mikroesnatze batekin amaitzen dena berriro ere arnasketari ekiteko. Egoera hauek errepikatzeak pazientearen 

loaldia etetea dakar eta horrek egunean zehar logura eta nekea eragiten dio. 

Nola funtzionatzen du CPAPak? 

CPAP airezko euskarria duen metodoa da eta erlaxatutako (GAB/VAS) irekita mantentzen duena; horretarako presio 

positibo bidezko aire fluxu jarraikorra erabiltzen du.  CPAP oinarrizko ekipoak, honako osagarri hauek ditu: 

 Fluxua sortzen duen gailua (CPAP):ingurumeneko airea iragazten duen konpresore elektriko bat da eta presio 

positibora eraldatzen duena.Mukizapi kaxa baten neurrikoa da eta zarata leun bat sortzen du. Mukizapi kaxa baten 

neurrikoa da eta zarata leun bat sortzen du. 

 Aurpegiko maskaratxo bat arnes bidez buruan eusten dena. 

 Plastikozko hoditeria bat gailua maskaratxoarekin konektatzen duena.  

Gailua pizterakoan presio positiboa duen airea sorrarazten da, hoditeriatik pasatzen dena eta aurpegiko maskaratxoa 

konektatzen dena; ondoren, GAB/VAS (goi aire-bidera) transmititzen da, eta loak irauten duen bitartean irekita 

mantentzen du.  

Paziente bakoitzak presio zehatz bat behar du, loak irauten duen bitartean GABa irekita mantenduko duena. Presio 

hoberena zein den neurtzeko, CAPC titulazio froga egiten da.  

Noiz dago aholkatuta CPAPa? 

Gure Loaren Unitatean tratamendu hori aholkatu ohi diogu honako paziente hauei: 

 SAHS larria dutenei, orduko egoeren zenbatekoa 30 baino handiagoa denean (IAH) 

 SAHS orduko gertaeren zenbatekoa 5 baino handiagoa denean, eta honako egoera honi lotutako sintomekin 

(gehiegizko eguneko loa) gaixotasun kronikoak dituztenei eta SAHS izateagatik okerrera jo dezaketenei, edo-eta 

arrisku lanbideak dituztenei (gidari, pilotu, makinen pisua)  

Zer da CPACaren helburu terapeutikoa? 

CPAParen helburua da gertaera buxatzaileak ekiditea eta murriztea, arnasketa eta lo faseak normalizatzea eta azkenik 

SAHSarekin erlazionaturiko arrisku eta sintomak hobetzea. 

CPAC ez da osatze-tratamendua bat. Eraginkorra izateko egoki jarraitu behar da. Egunero erabili, eta ahal izanez gero, 

gau osoan erabili, edo-eta gutxienez gauero 4 orduz.  

Gure Unitatean 4pazientetik 3k egoki betetzen du tratamendua.  

Tratamendu ziurra da, hala ere, ez dago ondorio kaltegarrietatik libre, eta egokitze aldi bat behar du. Kontrako efektuak 

ohikoak izaten dira erabiltzen hasi eta lehendabiziko asteetan; hala ere, leunak, eta iragankorrak dira eta tokiko neurriei 

ongi erantzuten dietenak.  

Nork ematen du eta Nor egiten du CPACaren mantenua? 

Zu Araban biziz gero, Loaren Unitateko formazio kontsulta batera joko duzu, CPAC Eskola deiturikoa, bertan CPAP 

ekipoa emango zaizu. 

Osakidetzak baimentzen du eta diruz laguntzen du tratamendua eta haren mantenua.  

Arnasketa terapien Enpresa batekin egiten da hitzarmena. LINDE HEALTCARE enpresak egiten du egun Araban.  
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Informazio gehiago behar izanez gero, zalantzarik gabe, galdetu artatzen zaituzten profesionalei. 


