Θεραπεία Inspire για την
αποφρακτική υπνική άπνοια
Για τους ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχθούν την CPAP

• Εμφύτευση του βηματοδότη κατά τη
διάρκεια σύντομης παραμονής στο
θεραπευτικό κέντρο
• Το τηλεχειριστήριο επιτρέπει εύκολο
χειρισμό για τον ασθενή
• Παρακολούθηση της συμμόρφωσης
στη θεραπεία μέσω Cloud
• Το κόστος καλύπτεται από τις ασφαλιστικές
εταιρείες κατά περίπτωση

79

%

μείωση του αριθμού
των απνοιών.1

94

%

των ασθενών είναι
ευχαριστημένοι με τη
θεραπεία Inspire.2

Διέγερση του κινητικού υπογλώσσιου νεύρου κατά
τη διάρκεια της θεραπείας Inspire

• Εμφύτευση κατά τη διάρκεια σύντομης παραμονής
στο θεραπευτικό κέντρο2
• Το σύστημα ανιχνεύει το αναπνευστικό πρότυπο
και διεγείρει ήπια το υπογλώσσιο νεύρο

Αποκατάσταση του μυϊκού τόνου και άνοιγμα των ανώτερων αεραγωγών
Αποφραγμένοι αεραγωγοί

Ανοικτοί αεραγωγοί
Μετά την τιτλοποίηση, η θεραπεία Inspire
προλαμβάνει την απόφραξη των αεραγωγών
επιτρέποντας την απρόσκοπτη αναπνοή

Υπερώα

Βάση της γλώσσας

Υπερώα
Αύξηση της
αναπνευστικής οδού
κατά 180 %

Βάση της γλώσσας
Αύξηση της
αναπνευστικής οδού
κατά 130 %

Θεραπεία Inspire εύκολη στη χρήση

Ελεύθερη αναπνοή με το πάτημα ενός κουμπιού
• Το σύστημα Inspire ελέγχεται από ένα εύχρηστο
τηλεχειριστήριο.
• Οι ασθενείς απλά ενεργοποιούν τον νευροδιεγέρτη
πριν πάνε για ύπνο και τον απενεργοποιούν ξανά
όταν ξυπνήσουν.
Εξατομικευμένος προγραμματισμός
• Ο θεράπων ιατρός προσαρμόζει τη θεραπεία
Inspire στον κάθε ασθενή ξεχωριστά προκειμένου
να διασφαλίσει άνεση κι αποτελεσματικότητα.
Ύπνος και τελειοποίηση ρυθμίσεων
• Οι ασθενείς χρησιμοποιώντας τη θεραπεία Inspire για
λίγους μήνες στο σπίτι, μπορούν να συνηθίσουν τη
διέγερση και να τη βελτιστοποιήσουν οι ίδιοι εντός των
καθορισμένων ορίων.

Το τηλεχειριστήριο Inspire

• Στη συνέχεια, το σύστημα προσαρμόζεται εξατομικευμένα
στις ανάγκες του ασθενούς στο εργαστήριο ύπνου
κατά τη διάρκεια μιας μελέτης ύπνου και οι ρυθμίσεις
τελειοποιούνται εάν είναι απαραίτητο.

Η διαδικασία της θεραπείας είναι παρόμοια με εκείνη της θεραπείας CPAP
Θεραπεία CPAP
Διαβούλευση

Ρύθμιση της μάσκας

Πολυκαταγραφική
μελέτη (PSG) ρυθμίσεων

Έλεγχος συμμόρφωσης
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Θεραπεία Inspire
Διαβούλευση

Σταθερά κλινικά αποτελέσματα*

Σημαντική μείωση της κόπωσης κατά τη διάρκεια
της ημέρας1
Κλίμακα Υπνηλίας Epworth (ESS)
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Τιμή αναφοράς

Σημαντική μείωση των παύσεων της αναπνοής σε
διάστημα 5 ετών1

Το ροχαλητό μειώνεται σημαντικά1
Ποσοστό συντρόφων που αναφέρουν κανένα ή μόνο ελαφρύ ροχαλητό.

Δείκτης άπνοιας-υπόπνοιας (AHI)
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Πάνω από 90 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
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Τιμή αναφοράς
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• Μελέτη STAR, δεδομένα παρακολούθησης 5 ετών
• Μητρώο ADHERE, με πάνω από 1.200 ασθενείς

* Όλες οι τιμές p < 0,01 έναντι της τιμής αναφοράς. Αποτελέσματα ως διάμεσες τιμές.

Κάλυψη από την ασφάλιση υγείας
Το κόστος καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες κατά περίπτωση.
Οι ασθενείς σας είναι επιλέξιμοι για τη θεραπεία Inspire εάν …
• πάσχουν από μέτρια έως σοβαρή ΑΥΑ (AHI 15–65 με < 25 % κεντρική και μεικτή άπνοια).
• δεν μπορούν να επιτύχουν ένα σταθερό θεραπευτικό αποτέλεσμα με τη θεραπεία CPAP.
• δεν είναι σοβαρά παχύσαρκοι (Δείκτης μάζας σώματος κάτω από 35 kg/m2).

Για μια πλήρη επισκόπηση των ενδείξεων, των αντενδείξεων και σημαντικές πληροφορίες
ασφάλειας επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση:

InspireSleep.gr
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με χειρουργικές επεμβάσεις εμφύτευσης είναι χαμηλές, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν λοίμωξη
και προσωρινή γλωσσική παράλυση. Οι περισσότεροι ασθενείς συνηθίζουν ικανοποιητικά το σύστημα Inspire και τη θεραπευτική
διέγερση. Μετά την εισαγωγή του εμφυτεύματος, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να χρειάζονται αναπροσαρμογή των ρυθμίσεων για
βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και ευκολότερη εξοικείωση.
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