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Bezdech senny typu obturacyjnego polega na zapadaniu się 
miękkich mięśni oddechowych. 

Najskuteczniejszym sposobem terapii bezdechu sennego jest zastosowanie protezy 

powietrznej (CPAP). Aparat podaje powietrze w drogi oddechowe, wytwarzając 

w nich stałe ciśnienie powietrza, przez co następuje ich udrożnienie. Aparat 

jednak nie leczy, lecz podnosi komfort życia. Odstawienie aparatu powoduje 

natychmiastowy nawrót bezdechów sennych. 

Czasami stosuje się zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zbędnej tkanki 

w drogach oddechowych. Zabieg jest inwazyjny, wiąże się z bólem i przynosi tylko 

krótkotrwały rezultat. Wycięte miękkie tkanki oddechowe powoli regenerują się, 

więc w ciągu około roku następuje ich odbudowa, co powoduje pełny nawrót 

do bezdechu sennego sprzed zabiegu. W konsekwencji taki zabieg należałoby 

powtarzać co roku. 
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Powrót pacjenta ze szpitala do domu, jest zawsze wydarzeniem bardzo radosnym. 

Szczególnie, gdy ma to miejsce w okresie świątecznym i  można wtedy spędzić 

ten niezwykły czas razem. Jednak, aby pacjent mógł jak najszybciej wrócić do 

pełni sił, trzeba z wyprzedzeniem pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu domu 

na jego powrót.

Najczęściej pacjenci po pobycie w szpitalu, czy to osoby młode czy starsze, przez 

jakiś czas będą głównie przebywać w pozycji leżącej. W związku z tym warto 

pomyśleć o odpowiednim materacu, który będzie miał działanie zapobiegające 

powstawaniu odleżyn oraz zapewni wygodę. Przydatne mogą okazać się również 

podkładki przeciwodleżynowe w postaci klinów, które ułatwią pacjentowi 

utrzymanie zmianę pozycji w łóżku. W przypadku osób, które mają problemy 

z nietrzymaniem moczu warto zaś pomyśleć o pokrowcu nieprzemakalnym na 

materac lub podkładach nieprzemakalnych wielokrotnego użytku, które uchronią 

przed przeciekaniem wilgoci w głąb materaca. Wszystko to zapewni pacjentowi 

odpowiedni komfort, a domownikom ułatwi opiekę.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA POWRÓT PACJENTA 
DO DOMU PO POBYCIE W SZPITALU?

MATERAC 
PRZECIWODLEŻYNOWY
BIOFLOTE™ 400

POKROWIEC 
NIEPRZEMAKALNY
15/P/N

MATERAC 
PRZECIWODLEŻYNOWY
BIOFLOTE™ 200

PODKŁAD HIGIENICZNY 
WIELORAZOWY
3045

MATERAC 
PRZECIWODLEŻYNOWY
BIOFLOTE™ 300

PODKŁAD HIGIENICZNY 
DO OPIEKI DOMOWEJ
3046

PODKŁADKA 
PRZECIWODLEŻYNOWA TRÓJKĄTNA
PP-8

KLIN 60º
PP-9

KLIN 45º
PP-10



CZY WIESZ JAKIE SĄ ZALETY NEOPRENU?

• Jest wytrzymały i trudnopalny.

• Łatwo dopasowuje się do różnych kształtów.

• Trudno ulega uszkodzeniom mechanicznym.

• Jest odporny na wysokie i niskie temperatury.

• Wieloletnie użytkowanie nie wpływa na jego 
właściwości.

Z neoprenu wykonana jest poduszka 
przeciwodleżynowa do siedzenia

Bio Flote 2 Plus

Sprawdź ją już dziś!


