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PRACOVISKO SPÁNKOVÉHO LABORATÓRIA SA ZAOBERÁ SKRÍNINGOM, DIAGNOSTIKOU A LIEČBOU 
SPÁNKOVÝCH PORÚCH DÝCHANIA.

NA ZÁKLADE VSTUPNÉHO VYŠETRENIA LEKÁR 

ROZHODNE O ĎALŠOM DIAGNOSTICKOM POSTUPE.

VSTUPNÉ VYŠETRENIE:
• Anamnéza

-spánková, 
-sociálna,
-osobná.

• Martinský spánkový dotazník.
• ESS (Epworthská škála spavosti).

VIDEO POLYSOMNOGRAFIA:
- pri vážnom podozrení na spánkové poruchy dýchania
je u pacienta ihneď indikované PSG vyšetrenie.

- využívaná pre presné stanovenie spánkových
porúch dýchania.

- počas noci je u pacienta snímané:
-EEG, EKG, EOG, 
-EMG brady a nôh,
-dýchacie pohyby hrudníka a brušnej steny,
-okysličenie krvi kyslíkom,
-pulzová frekvencia,
-ventilácia (prietokový senzor, termistor),
-chrápanie,
-poloha tela,
-kamerový záznam .

RESPIRAČNÁ POLYGRAFIA:
- skríningová metóda, realizovaná pri podozrení na
spánkové poruchy dýchania v domácich
podmienkach. 

- počas noci je u pacienta snímané:
-okysličenie krvi kyslíkom,
-pulzová frekvencia,
-dýchacie pohyby hrudníka,
-dýchanie pomocou prietokového 
senzora,
-chrápanie,
-poloha tela.

PRI POTVRDENÍ SPÁNKOVÝCH PORÚCH DÝCHANIA, 
JE U PACIENTA INDIKOVANÉ PSG VYŠETRENIE.

PO VYHODNOTENÍ PSG ZÁZNAMU 
ZÍSKAME INFORMÁCIE O :
-type, dĺžke, počte prestávok v dýchaní a
taktiež ich súvis s polohou tela,
-činnosti srdca,
-chrápaní,
-charaktere spánku a jednotlivých
spánkových cykloch,

-okysličovaní organizmu.

AUTOTITRÁCIA (APAP)
- počas druhej noci je u pacienta odskúšaná
liečba pomocou pozitívnej pretlakovej
ventilácie v režime APAP.

- pacient je edukovaný a je mu vyskúšaný 
vhodný typ masky.

- počas noci je snímané:
-okysličenie krvi kyslíkom, 
-pulzová frekvencia,
-ventilácia,
-úroveň tlaku,
-leak.

TITRÁCIA (CPAP, BIPAP)
- pomocou autotiračného režimu je  u
pacienta zvolená vhodná hodnota tlaku.

- kontinuálna pulzoxymetria.
- konzultujú sa prípadné problémy s maskou. 

PRAVIDELNÉ KONTROLY V AMBULANCIÍ PRE 
SPÁNKOVÉ PORUCHY DÝCHANIA
-efektivita liečby,
-priemerné použitie,
-subjektívne pocity.

Obrázky prevzaté z: www.respironics.com, www.lowenstein.com

MANUÁLNA TITRÁCIA (CPAP, BIPAP)
-je realizovaná v prípade potreby
zmeny nastavenia hodnoty tlaku.
-pracovník spánkového laboratória
reguluje hodnotu tlaku podľa
aktuálnej ventilácie a pulzoxymetrie. 


