
UNIAPNEAN HOITOKETJU 
FORSSA 



TERVEYSKESKUS/ 
TYÖTERVEYSHUOLTO 

•UNIAPNEA OIREET  KOTIPOLYGRAFIA TUTKIMUS (LAITE REKISTERÖI UNTA YÖN KOTONA). 
•LÄHETE KEUHKOPOLIKLINIKALLE. 

KEUHKOPOLIKLINIKKA 

•LÄÄKÄRI LUKEE LÄHETTEEN JA MÄÄRÄÄ CPAP-HOIDON ALOITUKSEN. 
•N.3VK KULUTTUA HOITAJA KATSOO ETÄSEURANNASTA LAITTEEN KERÄÄMÄN TIEDON. OTTAA 
TARVITTAESSA YHTEYTTÄ.  
•N.3KK KULUTTUA KONTROLLI JOSSA TAPAA HOITAJAN SEKÄ LÄÄKÄRIN. 

HOITOTARVIKEJAKELU 

•3KK KONTROLLIN JÄLKEEN EI SOVITA KONTROLLEJA, JOS CPAP-HOITO ON  LÄHTENYT HYVIN KÄYNTIIN JA 
VAKIINTUNUT. 
•MASKI, ILMALETKU JA SUODATTIMET UUSITAAN HOITOTARVIKEJAKELUSSA. 
•JOS HOIDOSSA ILMENEE ONGELMIA, POTILAS OTTAA YHTEYTTÄ FORSSA SAIRAALAN 
KEUHKOPOLIKLINIKKAAN.  
•KUNTOUTUSOHJAAJA KUTSUU LAITTEEN VAIHTOON KUN CPAP-LAITTEEN TAKUUAIKA ON UMPEUTUMASSA. 
N.10V KULUTTUA. 



 

• Tutkimukset perusterveydenhuollossa/ työterveyshuollossa   
                         - Päiväaikainen väsymys, uneliaisuus, pakonomainen 
nukahtelu, unettomuus ja huonolaatuinen uni, keskittymisvaikeudet, 
muisti- ja mielialahäiriöt, kuorsaus,  unenaikaiset hengityskatkot. 
 
• Cpap-hoidon aloitus, hoitaja soittaa ja sopii ajan cpap-ohjaukseen  

 
•   n.3vk etäkontrolli, hoitaja katsoo laitteen lähettämät tiedot. Jos 

hoidossa on jotakin pielessä niin soitamme. Esim. runsas maskivuoto, 
korkea AHI (hengityskatkot). Etäseuranta on 9kk ajan, sen jälkeen laite 
ei lähetä tietoja vaan kerää ne ainoastaan muistikortille. Etäseuranta on 
ollut käytössä toukokuusta 2018 alkaen. 
 

•  n.3kk kuluttua hoidon aloituksesta on kontrolli jossa hoitaja purkaa 
laitteen tiedot ja haastattelee potilasta hoidon onnistumisesta. Samalla 
on lääkärin vastaanotto  Jos hoito on mennyt hyvin ja vakiintunut 
niin kontrolleja ei sovita. Maski, ilmaletku ja suodattimet uusitaan 
hoitotarvikejakelusta. 
 



 
 
 

• Jos käytössä ilmenee ongelmia esim. paino 
nousee/laskee, jolloin laitteen puhallus saattaa tuntua 
liian pieneltä/suurelta niin otetaan yhteyttä 
keuhkopoliklinikkaan. 
 

•  Kuntoutusohjaaja kutsuu laitteen vaihtoon kun, 
valmistajan antama takuuaika on umpeutumassa 
(n.10v). 
 



 
∗ Kontrolleja ei sovita koska: 

 
             - Työikäisten on vaikea päästä hoitajan järjestämiin        
 kontrolleihin. 
 - Cpap-hoito on sujunut ongelmitta  3-5v kuluttua            
 tapahtuneissa kontrolleissa. 
 - Cpap-hoito on lisääntynyt räjähdysmäisesti ja 
 työntekijäresurssit keskitetään uusien hoitojen 
 käynnistämiseen. 
 - Cpap-laitteet ovat kehittyneet, automaattilaitteet            
 säätävät paineen yksilöllisesti. 
 - Laitteet eivät tarvitse huoltoa. 
 - Uniapnea tulee aina hoidetuksi parhaalla mahdollisella 
 tavalla riippumatta potilaan painon muutoksista. 
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