
منخروپفمیکنم
آیابیمارهستم؟



آیا شب ها به طور  مکرر و بی دلیل 
از خواب بیدار می شوید؟ 

آیا صبح ها با خستگی و سردرد و بدن 
درد از خواب بیدار می شوید؟ 

 آیا دائما در هنگام خواب 
احساس گرما می کنید؟ 

 آیا در هنگام  رانندگی 
احساس خواب آلودگی می کنید؟ 

آیا در طول روز به چرت زدن های 
کوتاه مدت و متعدد  نیاز دارید؟ 

آیا در هنگام مطالعه و تماشای تلویزیون 
دچار خواب آلودگی می شوید؟ 

 آیا در هنگام خواب 
خروپف می کنید؟ 

- سکته قلبی و مغزی

- آلزایمر زودرس

- افسردگی

- فشار خون

- دیابت

- تصادفات رانندگی

اگر جوابتان مثبت است شما در 
معرض خطرات زیر قرار دارید: 



خروپف چیست؟ 

آپنــه: خفگی کوتاه مدت یا قطع تنفس در خواب

خروپف یا خواب 
پرسروصدا مشکلی است 
که می تواند یک فرد را به 
طور کامل تنها بگذارد 
و  این درحالی است که 
خود فرد خود متوجه این 
مشکل می شود. 
آمارها نشان می دهد 
درصد باالیی از جدایی 
زوجین بر اثر این مشکل 
است. 

قطع تنفس حیــن خواب در افراد مختلف با توجه 
به شــدت این بیماری و سایر عوامل متفاوت است و در 
یک فرد ممکن است از 10 ثانیه تا 1 دقیقه ادامه داشته 
باشــد. فرد بارها و بارها از خواب بیدار می شــود بدون 
اینکه علت آن را بداند و در اکثر موارد  روز بعد هم اصال 

این موضوع را به یاد نمی آورد. 
در حالی که کامال فرد را از نظر فکری و جســمی 
تحت تأثیر قرار داده اســت. این مشکل قطعا با راه های 
ساده قابل درمان است فقط تشخیص به موقع می تواند 

عواقب را تا حد صفر کاهش دهد. 
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ریسک ابتال به انواع بیماری های قلب و عروق و مغز

اضافه وزن و چاقی

 عدم تمرکز شدید

پرفشاری خون

بیماری های  کلیوی

ناتوانی جنسی

دیابت

افسردگی

 میزان ابتالی افراد 40 سال 
به باال به خروپف: 

+40
40 % 60 %

Years Old



خواب آرام و نتایج مثبت

 کاهش خطرات سکته مغزی و قلبی در خواب و بیداری

 افزایش تمرکز و کارایی بهتر

کاهش ریسک ابتال به دیابت

کاهش ریسک ابتال به فشار خون

کاهش استرس

 کاهش خطر مرگ ناگهانی در خواب

 کاهش بیماری های قلبی و عروقی

افزایش توانمندی جنسی در سنین مختلف

بهبود حافظه

کاهش افسردگی و بهبود کیفیت کلی زندگی
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   روش های 
درمان:

 اعمال جراحی 
اسکلتال 

صورت

ابزار دهانی
CPAP Oral

Device



میزان موفقیت درمان با ایــن روش 70 تا 86 درصد 
توسط انجمن خواب آمریکا و اروپا گزارش شده است. 

میزان استفاده بیماران از این روش در کل 
دنیا، حدود 96 درصد گزارش شده است. 

دســتگاه داخــل دهانــی، دســتگاهی اســت کــه در طول 
خــواب، درون دهان، بر روی دنــدان هایتان قــرار می گیرد. 
این وســیله با نگاه داشــتن زبان در محل خــود یا حرکت فک 
پایین به ســمت جلو، از بسته شــدن راه هوایی در حین خواب 
جلوگیری مــی کند. برخــی از بیماران ترجیح مــی دهند تا 
 از این دســتگاه بــه جای دســتگاه CPAP اســتفاده کنند. 
دندانپزشکانی که در شاخه پزشکی خواب آموزش دیده باشند، 
پس از انجام مراحل معاینه، برای موارد مبتال به آپنه، می توانند 
این دستگاه را متناسب با درون دهان شما بسازند. دستگاه داخل 
دهانی برای موارد مبتال به آپنه با شدت کم و متوسط و افرادی که 
تمایل به استفاده از دستگاه CPAP ندارند، پیشنهاد می شود.

 مزایای عمده استفاده 
از دستگا های داخلی دهانی: 

-  اندازه کوچک دستگاه
- سهولت استفاده

- بی خطر و کم عارضه بودن این روش در مقایسه با روش های 
جراحی

- کم هزینه بودن نسبت به سایر روش ها به ویژه روش جراحی

96 % 70   to  86 %



تهران، شهرک اکباتان، انتهای فاز 3
کدپستی: 1396956111

تلفن : 4702 - 021
فکس: 44670432

@ s a r e m h o s p i t a l n e w s
ins tagram.com/saremhosp i ta l
w w w . S a r e m h o s p i t a l . o r g
S a r e m i n f o 1 3 9 3 @ g m a i l . c o m

درمان اختالالت 

خواب و خروپف


