
Уважаеми Клиенти,Уважаеми Клиенти,Уважаеми Клиенти,Уважаеми Клиенти,    

 

Ефективното лечение на сънната апнея е от изключителна важност за Вашето 

здраве и качество на живот. Ето защо екипът ни, с помощта на Уебмоушън 

ООД, създаде за Вас интернет-базирано приложение за проследяване на 

терапията с апаратите Somnobalance / Weinmann. С негова помощ Вие ще 

можете сами да следите параметрите на терапията си и при необходимост да 

се консултирате с Вашия лекуващ лекар. 

 

За целта следвайте описаните поЗа целта следвайте описаните поЗа целта следвайте описаните поЗа целта следвайте описаните по----долу стъпки:долу стъпки:долу стъпки:долу стъпки:    

 

1. Отидете на адрес www.cpap-bulgaria.com/cpap или кликнете с мишката 

върху „проверка на терапията” на заглавната страница на нашия 

интернет сайт www.cpap-bulgaria.com 
 

 
 

2. Регистрирайте се, като посочите имената на лечебното заведение и 

лекаря, провел Вашето изследване за сънна апнея; 

 

3. Влезте в приложението с избраните от Вас потребителско име и парола; 



 
4. Поставете SD-картата от Вашия СРАР апарат Somnobalance в четящото 

устройство на Вашия компютър или лаптоп; 

 

 
5. От менюто в ляво изберете „Качи файл с отчетКачи файл с отчетКачи файл с отчетКачи файл с отчет”, след това натиснете 

„Качи .Качи .Качи .Качи .CSV CSV CSV CSV файл с отчетфайл с отчетфайл с отчетфайл с отчет” > “Browse / Browse / Browse / Browse / ТърсенеТърсенеТърсенеТърсене” > посочвате пътя до SD 

картата и избирате файл WM_DIARY.CSVWM_DIARY.CSVWM_DIARY.CSVWM_DIARY.CSV > натискате “Качи файлКачи файлКачи файлКачи файл”. 

 

 



 

6. В списъка „Качени файлове с отчети” се появява новият файл. Натиснете 

„Преглед на отчетПреглед на отчетПреглед на отчетПреглед на отчет” 

 

7. От менюто в ляво можете да навигирате между най-важните параметри 

на терапията: продължителност на терапията, дихателни нарушения, 

терапевтично налягане, терапия с повишен теч от маската. При 

отклонение от нормите показателите се оцветяват в различен цвят 

(вижте легендата под всяка графика). 

 

 
 

8. Ако отклоненията от нормата се задържат за продължителен период от 

време, следва да се обърнете към Вашия лекуващ лекар за консултация. 

 

 

 

Пожелаваме Ви успешна терапия! 
Екипът на Сън и Здраве ЕООД и CPAP-Bulgaria 


