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RESPILIFT - urządzenie do
ćwiczenie wydechu [id-1051]
Cena brutto

45,00 zł

Cena netto

41,67 zł

Opis produktu
RESPILIFT jest urządzeniem przeznaczonym dla jednego pacjenta, do indywidualnego użytku lub dołączenia do urządzenia do
ćwiczeń wdechowych: Respiprogram (Pulmogain) lub Respivol (Pulmovol), umożliwiając wykonywanie pełnego oddechu,
wdechu i wydechu w naturalny sposób.
Wskazania:
Połączone użycie urządzeń, które jednocześnie trenują wdech i wydech, pomaga poprawić napięcie wszystkich mięśni
biorących udział w oddychaniu.
Urządzenie może być odpowiedni u pacjentów poddawanych terapii rehabilitacyjnej mięśni oddechowych, takich jak pacjenci z
POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc).
Przeciwwskazania:
Urządzenie jest przeciwwskazany u pacjentów z odma opłucnową. Jednak skontaktuj się z lekarzem lub terapeutą, aby
uzyskać więcej informacji.
Instrukcja używania:
Aparat należy zawsze stosować zgodnie z instrukcjami i instrukcjami lekarza lub terapeuty.
Wyjmij urządzenie z opakowania. Jeśli zamierzasz używać go w połączeniu z Aparatem Respiprogram (Pulomagain) lub
Aparatem Respivol (Pulmovol) użyj filtra z ustnikiem i rurki z tych urządzeń, podłącz w następujący sposób:
1 - Przymocuj wkład filtra wraz z rurką i ustnikiem do przezroczystego otworu (d) znajdującego się przed RespiLift (rys. 3)
2 - Po przygotowaniu w ten sposób połącz Aparat RespiLift (Pulmolift) (b) z Aparatem Respiprogram (Pulmogain) lub Respivol
(Pulmovol) (rys. 4)
Cel, jaki należy osiągnąć podczas ćwiczeń z połączonymi ćwiczeniami wdechu i wydechu, musi zostać wcześniej ustalony
przez lekarza lub terapeutę. Usiądź wygodnie, aby uzyskać optymalne rozszerzenie płuc. Jeśli nie możesz przyjąć ani utrzymać
tej pozycji, wykonaj procedurę w dowolnej pozycji, o ile urządzenie pozostaje w pozycji pionowej. Przechylenie urządzeń
zmniejsza wymagany wysiłek i zmniejsza efektywność ćwiczeń.
1) Oddychaj normalnie i mocno przyłóż ustnik do ust.
2) Wykonaj wdech zgodnie z instrukcjami otrzymanymi dla urządzenia wdechowego.
3) Wykonaj wydech powoli przez usta. RespiLift Pulmolift działa jak zawór jednokierunkowy i umożliwia naturalne
wykonywanie pełnego cyklu oddychania.
4) Powtórz ćwiczenie z częstotliwością zaleconą przez lekarza lub pielęgniarkę.
5) Pod koniec ćwiczenia możesz spowodować kaszel w celu usunięcia chusteczką nagromadzonej flegmy.
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