
COVID-19 PANDEMİSİ VE
UYKUDA SOLUNUM
BOZUKLUKLARINDA
PAP CİHAZI KULLANIMI

Coronav�rüsler�n neden olduğu ve 2019 yılının sonunda ortaya çıkan, önce üst solunum yollarına,
ardından başlıca akc�ğerlere yerleşerek tüm s�stemlerde haf�f-ağır ş�ddette �nfeks�yon bulgularıyla
seyreden tabloya COVID-19 hastalığı den�lmekted�r.  
Obstrükt�f Uyku Apne Sendromu (OSAS) başta olmak üzere uykuda solunum bozukluğu olan
olguların öneml� b�r kısmı her gece poz�t�f havayolu basıncı (PAP: Pos�t�ve A�rway Pressure) üreten
c�hazlarını düzenl� kullanmak zorundadırlar. Uyku sırasında üst solunum yolunun açık kalmasını
sağlayan PAP c�hazları (CPAP, BPAP vb.) OSAS dışında, Santral Uyku Apne Sendromu, Obez�te
H�povent�lasyon Sendromu, KOAH ve Nöromüsküler Hastalıklara bağlı gel�şen solunum
yetmezl�kler�nde kullanılan hayat kurtarıcı tedav� seçenekler�d�r. 
Pandem� sürec�nde PAP c�hazı kullanıyorsanız ve akt�f solunum yolu enfeks�yonunuz varsa;
c�hazınızı kullanma, c�hazınızın tem�zl�ğ� ve a�le b�reyler�n� enfekte etme g�b� konularda end�şeler�n�z
olab�l�r. Bu end�şeler�n�z� g�dermek ve tedav�n�z� daha güvenl� hale get�rmek �ç�n evde
uygulayab�leceğ�n�z b�r takım yöntemler ve almanız gereken önlemler aşağıda sunulmuştur.

PAP c�hazlarının COVID-19 enfeks�yonunu ağırlaştırdığına da�r henüz b�r kanıt göster�lmem�şt�r. Hastalık
sırasında öncek� üst solunum yolu enfeks�yonlarında olduğu g�b� c�dd� burun tıkanıklığı, burun akıntısı,
boğazda ş�şl�k durumları yoksa c�hazınızı kullanmaya devam ed�n.
Burun tıkanıklığı, hapşırma ve öksürme sırasında basınçlı b�r c�hazı kullanmak gerçekten zor olab�l�r. 
 Burnunuz tıkanırsa; burun spreyler�n�z� (�pratrop�um veya stero�d �çeren burun spreyler� vb.) veya burun
bantlarını kullanab�l�rs�n�z. Y�ne tuzlu su �çeren den�z suyu damlaları rahatlamaya neden olacaktır. 
Tedav�ye rağmen üst solunum yolu tıkanıklığınız düzelm�yorsa c�hazınızı b�rkaç gün kullanmamanızın
sakıncası yoktur. Maske kullanımı �le �lg�l� sıkıntılarınızda tak�p ed�ld�ğ�n�z uyku merkez�n� telefon yoluyla
arayarak sorularınızı sorab�l�rs�n�z.
C�hazınızı tolere edeb�ld�ğ�n�z sürece düzenl� kullanmaya çalışın. COVID-19 test�n�z poz�t�fse ev�n�zde
kend�n�z� karant�naya alın, dışarıya çıkmayın, yatak odanızı başka b�r�s�yle paylaşmayın. Banyonuzu, oturma
odanızı, yaşam alanlarınızı ayırmaya çalışın. Hem hastalık sürec�nde ve hem �y�leşt�kten sonra �nsanlarla
aranızda sosyal mesafen�z� korumaya devam ed�n.
COVID-19’ a neden olan coronav�rüsler %0,1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuna, %61-70’l�k alkol
solüsyonlarına veya %0,5’l�k h�drojen peroks�de oldukça duyarlıdırlar. Akt�f hastalığınız süres�nce
c�hazınızın, masken�z�n ve d�ğer ek�pmanların tem�zl�ğ�n� her gün düzenl� b�r şek�lde yapın, aksatmayın. 
V�rüsün ultrav�ole ışığa duyarlı olması neden�yle gün �ç�nde odanızı ve yaşadığınız ortamları güneş alacak
şek�lde sık sık havalandırın.
C�hazınızın dışında yaşadığınız ortamdak� yüzeyler� de yukarıda �çer�kler� bel�rt�len dezenfektanlarla düzenl�
olarak her gün tem�zley�n.
C�hazınız �le aynı odada başkasına a�t özel eşya (havlu, cep telefonu, b�lg�sayar vb.  bulundurmayın.
C�hazınızı yüzünüze yerleşt�rmeden önce ve sonra eller�n�z� mümkünse yıkayın ya da el dezenfektanı �le
tem�zley�n. C�hazınızı sabah çıkartıp tem�zl�ğ�n� yaptıktan sonra y�ne eller�n�z� yıkayın.
Her kullanımdan sonra düzenl� olarak c�hazınızın dış yüzey�n� s�l�n. Isıtıcı-nemlend�r�c� ün�tes�n�, masken�z�,
devren�z�, f�ltren�z�, burun yastıkçıklarınız dah�l tüm ek�pmanı yukarıda tanımlanan etk�nl�ğ� kanıtlanmış
defenfektanlarla tem�zley�n. Tem�zled�ğ�n�z parçaları tek kullanımlık kurulayıcılarla (kağıt havlu g�b�)
kurulayın. 
Isıtıcı-nemlend�r�c�lerde �deal olarak saflaştırılmış sular kullanılmaktadır. Kısıtlamalardan dolayı saf suyun
tem�n� zor �se kaynatılmış, oda havası ısısına get�r�lm�ş suları da kullanab�l�rs�n�z. Isıtıcı-nemlend�r�c�n�z
kals�yum, k�reç g�b� m�neraller�n b�r�kmes� neden�yle kullanamayacak duruma geld�yse yen�s�n� tem�n ed�n. 
Hastalığınız 4-5 gün �çer�s�nde düzelmed�yse ve bu süreçte c�hazınızı her gün kullandıysanız, c�haz ve
ek�pman tem�zl�ğ�n� günlük b�le yapıyor olsanız dezenfektan �şlemler� yeterl� olmayab�l�r. Maske, devre ve
d�ğer ek�pmanlarınızı yen�den tem�n etmek �ç�n g�r�ş�mde bulunun.
PAP c�hazları yüksek basınçlı ve yüksek dev�rl� c�hazlar olması neden�yle nefes verme �le ortama
yayacağınız v�rüsler normal soluk verme �le havaya salacağınız v�rüslerden çok daha fazla sayıda olab�l�r.
Lütfen bu r�sk� gözardı etmey�n! Cov�d-19’a neden olan v�rüsün cansız yüzeylerde de uzun süre yaşamını
sürdüreb�lmes� neden�yle �y�leşt�ğ�n�ze em�n olduktan sonra kullandığınız odayı detaylıca tem�zley�n. 
COVID-19  neden�yle uyanıklık ve �st�rahatte nefes darlığı gel�ş�yorsa ac�l serv�se başvurun. Hastaneye
yatmanız gerek�yorsa; mutlaka PAP c�hazınızı ve eklent�ler�n� yanınızda götürün.  Maske veya ek�pman
değ�ş�kl�ğ� gerek�yorsa hastaneye a�t malzemelerden doktorunuz gerekl� değ�ş�kl�kler� yapacaktır. Bazı
durumlarda PAP c�hazınızı devam ett�rmek yer�ne doktorunuz s�z� mon�tor�ze ederek daha yakından tak�p
edecekt�r. 
Yüksek yastık �le uyuma, burun tıkanıklığını önleyen tedav� stratej�ler�, yüksek bulaş r�sk� taşıdığınız akt�f
hastalık dönem�nde PAP c�hazları yer�ne terc�h ed�leb�l�r.
Ülkem�z dünya ülkeler� �ç�nde %2,3’lük ölüm oranı �le en düşük ölüm oranına sah�p ülkeler arasındadır, pan�k
yapmayın. Lütfen hastalık sırasında soğuk kanlılığınızı koruyun, en kısa sürede �y�leşeceğ�n�zden em�n olun.
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