Η θεραπεία Inspire
Οι οδηγίες σας για τον γλωσσικό βηματοδότη

Απαλλαγείτε από τις άπνοιες

Χωρίς μάσκα.
Η ζωή σας.
Ο ύπνος σας!
Βιώστε την ελευθερία με
το πάτημα ενός κουμπιού –
αόρατη και σιωπηλά
αποτελεσματική.

Λειτουργία του υπογλώσσιου
Κοιμηθείτε ήσυχα και αναπνεύστε ελεύθερα χωρίς μάσκα CPAP

Η θεραπεία Inspire λειτουργεί σε αρμονία με τον φυσικό
αναπνευστικό ρυθμό στο σώμα σας ενώ κοιμάστε.
Πρόκειται για μια μικρή συσκευή η οποία εμφυτεύεται
κατά τη διάρκεια σύντομης παραμονής 1 ημέρας σε
ένα εξειδικευμένο θεραπευτικό κέντρο. Χρησιμοποιώντας
ένα τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε
τον γλωσσικό βηματοδότη Inspire με το άγγιγμα ενός
κουμπιού πριν πάτε για ύπνο και να τον απενεργοποιήσετε
ξανά το πρωί αφού ξυπνήσετε.

«Για μένα, ο γλωσσικός βηματοδότης
είναι πολύ πιο εύκολος στη χρήση από
την καθημερινή «μάχη με την μάσκα».
Οι διακοπές της αναπνοής και το ροχαλητό
δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα.»
Ασθενής με Inspire, Γιώργος

Τα τρία στοιχεία του συστήματος διασφαλίζουν ξεκούραστο ύπνο χωρίς διακοπές της αναπνοής: ο αισθητήρας
καταγράφει τον αναπνευστικό κύκλο (εισπνοή-εκπνοή). Ο νευροδιεγέρτης επεξεργάζεται τα αναπνευστικά σήματα
και στέλνει έναν παλμό σε ένα ηλεκτρόδιο το οποίο διεγείρει ήπια το υπογλώσσιο νεύρο. Αυτό διατηρεί τους
αεραγωγούς ανοικτούς κατά τη διάρκεια του ύπνου – χωρίς μάσκα CPAP.

Τι μπορείτε να αναμένετε από τη θεραπεία Inspire
Η θεραπεία με τον γλωσσικό βηματοδότη είναι ασφαλής, η αποτελεσματικότητά της είναι
κλινικά αποδεδειγμένη και βοηθά να επιτευχθεί ένας ξεκούραστος ύπνος χωρίς άπνοιες.
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των συντρόφων αναφέρουν
κανένα ή μόνο ελαφρύ ροχαλητό.1

μείωση του αριθμού
των απνοιών.1
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των ασθενών είναι
ευχαριστημένοι με τη
θεραπεία Inspire. 2

των ασθενών προτιμούν τον
γλωσσικό βηματοδότη έναντι
της θεραπείας CPAP και θα
τον συνιστούσαν σε άλλους. 2
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Είστε επιλέξιμοι για τον γλωσσικό βηματοδότη εάν …

 Πάσχετε από μέτρια έως σοβαρή αποφρακτική
υπνική άπνοια (δείκτης άπνοιας-υπόπνοιας [AHI]
μεταξύ 15–65 άπνοιες/ώρα).

 Η θεραπεία CPAP δεν λειτουργεί επαρκώς για
εσάς ή η μάσκα σάς δημιουργεί προβλήματα.

 Δεν είστε σοβαρά υπέρβαροι (Δείκτης μάζας
σώματος κάτω από 35 kg/m2).

Τι αναφέρουν οι ασθενείς με Inspire
Η κόπωση και οι άπνοιες αποτελούν πλέον παρελθόν

Ο δημοσιογράφος Γιώργος πάσχει από αποφρακτική
υπνική άπνοια. Οι παύσεις της αναπνοής και το
δυνατό ροχαλητό επιβαρύνουν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά
επίσης και τη σύζυγό του. Ο Γιώργος συχνά αφαιρεί τη
μάσκα CPAP ασυναίσθητα τη νύχτα. Αναπτύσσει επίσης
χρόνια ιγμορίτιδα. Το προσδοκούμενο θεραπευτικό
αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνεται.
Αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις, μαθαίνει για τη
θεραπεία Inspire. Κανονίζει αμέσως ένα ραντεβού στο
θεραπευτικό κέντρο. Μόλις έξι εβδομάδες αργότερα
υποβάλλεται στην επέμβαση. Με τον γλωσσικό
βηματοδότη, το ζευγάρι από το Μόναχο έχει τελικά
ανακτήσει την ηρεμία του, καθώς το ροχαλητό και οι
παύσεις της αναπνοής αποτελούν πλέον παρελθόν.

«Η επιλογή της θεραπείας Inspire είναι η
καλύτερη που έχω κάνει ποτέ στον ιατρικό
τομέα. Αισθάνομαι ξεκούραστος και
αποδοτικός ξανά.»
Ασθενής με Inspire, Γιώργος

Καθημερινές εμπειρίες με τη θεραπεία Inspire
Μετά την εξοικείωση και την τελειοποίηση των ρυθμίσεων, το σύστημα Inspire θα γίνει ο σιωπηλός συνοδός σας.
Η διέγερση των μυών στον φάρυγγα συνήθως γίνεται μόνο ελαφρά ή καθόλου αντιληπτή από τους ασθενείς. Τις
περισσότερες φορές, οι πάσχοντες αισθάνονται ένα ελαφρύ μυρμήγκιασμα ή μια ελαφριά σύσπαση των μυών της
γλώσσας. Εάν η αναπνευστική διέγερση γίνεται αντιληπτή ως άβολη ή πάρα πολύ έντονη, μπορείτε να μειώσετε την
ισχύ – απλά με το, τα οποία δεν τους επηρεάζουν τον ύπνο. πάτημα ενός κουμπιού στο τηλεχειριστήριο του Inspire σας.
Όχι μόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου, αλλά επίσης κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων καθημερινών δραστηριοτήτων
σας, το σύστημα Inspire δεν δημιουργεί κανέναν περιορισμό. Εάν έχετε χόμπι με ιδιαίτερες σωματικές απαιτήσεις, όπως
άρση βαρών, κατάδυση ή αναρρίχηση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε λεπτομερώς τον γιατρό σας. Αυτό ισχύει επίσης εάν
έχετε απαιτητική εργασία, όπως πυροσβέστης, κυνηγός ή εργαζόμενος στον τομέα των κατασκευών.

Από τις κρίσεις πανικού σε μια νέα όρεξη για ζωή

Λόγω σοβαρής υπνικής άπνοιας, η Ελένη υποφέρει από
βαριά κόπωση κατά τη διάρκεια της ημέρας και μπορεί
με δυσκολία να αντεπεξέλθει στην καθημερινή της
δραστηριότητα. Η εγγονή της τελικά της δίνει την ώθηση
να πάει στον γιατρό. Η διάγνωση: σοβαρή αποφρακτική
υπνική άπνοια.
Η μάσκα CPAP δεν αποτελεί λύση για την Ελένη: Μετά
από ένα τροχαίο ατύχημα έχει κλειστοφοβία και κρίσεις
πανικού. Από ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ μαθαίνει
για τον γλωσσικό βηματοδότη. Όταν γίνεται φανερό ότι
αποτελεί υποψήφια για την καινοτόμα θεραπευτική
μέθοδο, ανακτά τις ελπίδες της. Μετά την εμφύτευση του
συστήματος Inspire, η Ελένη αισθάνεται ότι έχει αλλάξει.

«Δεν έχω μόνο περισσότερη ενέργεια και
όρεξη για ζωή, αλλά επίσης το κουράγιο
να τολμήσω κάτι καινούριο!»
Ασθενής με Inspire, Ελένη

www.InspireSleep.gr

Γιατί να επιλέξετε τον γλωσσικό βηματοδότη;
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Αποτελεσματική εναλλακτική της CPAP
Ο γλωσσικός βηματοδότης αντιμετωπίζει την αιτία
της υπνικής άπνοιας διεγείροντας ήπια τους κύριους
μύες των αεραγωγών κατά τη διάρκεια του ύπνου,
διατηρώντας έτσι τους αεραγωγούς ανοικτούς.
Μπορείτε να αναπνέετε κανονικά – χωρίς μάσκα.

Ελεγμένη διαδικασία
Εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης με
σύντομη παραμονή στο θεραπευτικό κέντρο. Μετά την
επούλωση, η συσκευή ενεργοποιείται. Με το πάτημα
ενός κουμπιού τη θέτετε απλά σε λειτουργία. Αυτό θα
σας χαρίσει τον ύπνο που πάντα ονειρευόσασταν.

Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
Έχει καταδειχθεί ότι είναι ασφαλής και σταθερά
αποτελεσματική σε πολυάριθμες κλινικές μελέτες.
Η διέγερση προσαρμόζεται στη φυσική αναπνοή
σας – απλά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Τα 4 βήματα της θεραπείας Inspire
Η αποτελεσματική εναλλακτική λύση σας όταν αποτυγχάνει η συμβατική θεραπεία CPAP

Φάση 1:
Προκαταρκτική
εξέταση

Φάση 2:
Εμφύτευση

Φάση 3:
Ενεργοποίηση

Φάση 4:
Παρακολούθηση

ιατρική εξέταση ύπνου
σε εξειδικευμένο
θεραπευτικό κέντρο.

Εμφύτευση με σύντομη
νοσηλεία (1 ημέρας) και
επούλωση σε περίπου
2–4 εβδομάδες.

Ενεργοποίηση του
γλωσσικού βηματοδότη,
εξοικείωση και
τελειοποίηση των
ρυθμίσεων του
συστήματος.

Παρακολούθηση
μία φορά το χρόνο από
τον θεράποντα ιατρό.

Μπορείτε κι εσείς να γίνετε δραστήριοι!
Μάθετε περισσότερα για τη θεραπεία Inspire

Πάσχετε από αποφρακτική υπνική άπνοια και οι συμβατικές θεραπείες όπως η μάσκα CPAP έχουν αποτύχει; Μην
περιμένετε άλλο – μάθετε εάν είστε επιλέξιμοι για θεραπεία Inspire. Χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, ο κίνδυνος που
διατρέχουν οι ασθενείς με ΑΥΑ να αναπτύξουν διάφορες δευτερογενείς παθήσεις, όπως υπέρταση, καρδιοπάθεια,
διαβήτη τύπου II ή εγκεφαλικό επεισόδιο, αυξάνεται σημαντικά.

Σας υποστηρίζουμε προσωπικά, μεταξύ άλλων με...
• Μαρτυρίες ασθενών με ΑΥΑ
• Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
• Μια προσωπική συζήτηση με έναν πρεσβευτή του Inspire
Μπορείτε να βρείτε αυτές και πολλές άλλες πληροφορίες στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.InspireSleep.gr.

Η επαφή σας στο Inspire Medical Systems
Η θεραπεία Inspire αποτελεί μια αποδεδειγμένη θεραπεία για την αποφρακτική υπνική άπνοια. Το κόστος καλύπτεται
από τις ασφαλιστικές εταιρείες κατά περίπτωση.
Μπορείτε να βρείτε ένα εξειδικευμένο κέντρο κοντά σας στο www.InspireSleep.gr.
Η θεραπεία Inspire δεν είναι κατάλληλη για όλους. Συζητήστε με τον γιατρό σας σχετικά με τους κινδύνους, τα οφέλη
και τις προσδοκίες σχετικά με τη θεραπεία. Οι κίνδυνοι από τη χειρουργική διαδικασία μπορεί να είναι λοιμώξεις και
προσωρινές κινητικές διαταραχές της γλώσσας. Μετά την εισαγωγή του εμφυτεύματος, ορισμένοι ασθενείς χρειάζονται
τελειοποίηση των ρυθμίσεων για βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και ευκολότερη εξοικείωση. Σημαντικές υποδείξεις
για την ασφάλεια παρέχονται στο:

www.InspireSleep.gr
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