Η θεραπεία Inspire

Τι μπορείτε να αναμένετε
από τη θεραπεία Inspire

Οι οδηγίες σας για τον
γλωσσικό βηματοδότη

90%
94%
των ασθενών είναι
ευχαριστημένοι με τη
θεραπεία Inspire. 2
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«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.»
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Ασθενής με Inspire, Γιώργος

Απαλλαγείτε από τις άπνοιες

μείωση του αριθμού
των απνοιών.1
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. Σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια παρέχονται στο:

96

%

των ασθενών προτιμούν τον
γλωσσικό βηματοδότη έναντι
της θεραπείας CPAP και θα
τον συνιστούσαν σε άλλους.2

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.

των συντρόφων αναφέρουν
κανένα ή μόνο ελαφρύ
ροχαλητό.1
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Χωρίς μάσκα.
Η ζωή σας.
Ο ύπνος σας!
Βιώστε την ελευθερία με το πάτημα ενός
κουμπιού – αόρατη και σιωπηλά αποτελεσματική.

Είστε υποψήφιοι για τον
γλωσσικό βηματοδότη εάν …

Γιατί να επιλέξετε τον
γλωσσικό βηματοδότη;

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

«Έχω ξαναβρεί την
ζωντάνια και την
ενεργητικότητα μου και
μπορώ να απολαμβάνω
τη ζωή μαζί με την
οικογένεια μου.»
Ασθενής με Inspire, Ελένη

 Πάσχετε από μέτρια έως σοβαρή
αποφρακτική υπνική άπνοια (δείκτης
απνοιών-υποπνοιών [ΑΗΙ] μεταξύ
15–65 επεισόδια/ώρα).
 Η θεραπεία CPAP δεν λειτουργεί
επαρκώς για εσάς ή η μάσκα σάς
δημιουργεί προβλήματα.
 ∆εν είστε σοβαρά υπέρβαροι
(∆είκτης μάζας σώματος κάτω
από 35kg/m2).
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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.
Ασφαλής 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.

Σας υποστηρίζουμε προσωπικά, μεταξύ άλλων με ...
• Μαρτυρίες ασθενών με ΑΥΑ
• Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
• Μια προσωπική συζήτηση με έναν
πρεσβευτή του Inspire
Αυτά και πολλά άλλα στο
www.InspireSleep.gr

