Ademhalings-ondersteuning

Ziekenhuis Gelderse Vallei

In overleg met uw behandelend arts,heeft de arts besloten dat u gaat
starten met ademhalingsondersteuning middels NPPV. NPPV staat
voor Noninvasive Positive Pressure Ventilation. Dit betekent dat uw
ademhaling ondersteund gaat worden door een masker dat
aangesloten is op een beademingsapparaat. In deze folder vindt u
hierover meer informatie.
De NPPV- behandeling wordt toegepast als u last hebt van een acute
ernstige benauwdheid die onvoldoende verbetert na een behandeling met
medicijnen, of zo ernstig is dat een behandeling met medicijnen onvoldoende
is.
Met de NPPV- behandeling wordt getracht de ademhaling zo te
ondersteunen dat de gaswisseling in de longen verbetert. Nu kunt u daardoor
wat meer tot rust komen.

De behandeling
U krijgt een doorzichtig kunststof masker op dat via een slang is aangesloten
op een apparaat. Het masker bedekt uw hele gezicht.
Met het masker op kunt u gewoon lezen en praten of tv kijken.
Als u medicijnen in moet nemen of wilt eten en drinken, wordt het masker
voor u losgemaakt.
Via het NPPV-apparaat krijgt u zuurstof toegediend. Bovendien ondersteunt
het apparaat u bij de in- en uitademing. Bij inademing
wordt de druk verhoogd en bij uitademing wordt de druk lager.
Uw eigen ademhaling gaat dus gewoon door.
Door de ademhalingsondersteuning kunnen uw ademhalings-spieren
uitrusten. Uw kortademigheid wordt snel minder en de kans op herstel wordt
groter. De therapie met het beademings-masker is meer succesvol als u
langere tijd achter elkaar het masker draagt.

Start van de behandeling
De verpleegkundige zet het apparaat en andere noodzakelijke materialen
(zoals het masker en de slang) klaar op uw kamer. Vervolgens maakt hij/zij
het masker met behulp van klittenband vast. Het masker wordt aangezet en
de verpleegkundige houdt het masker tegen uw gezicht. U kunt dan ervaren
hoe het aanvoelt.
U voelt dat de in - en uitademing met een bepaalde druk verloopt. Sommige
patiënten moeten hier erg aan wennen. Anderen ervaren het als een
opluchting. Dat is voor iedereen verschillend.
Als u angstig bent kunt u op de bel drukken, de verpleegkundige komt dan zo
snel mogelijk. Bespreek uw ervaringen gerust met de verpleegkundige en/of
arts.

Vragen
Met vragen over de behandeling kunt u terecht bij uw behandelend arts of de
verpleegkundigen.
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