
PARI O-PEP

Respiračná rehabili tačná pomôcka

PARI GmbH

Popis

O-PEP je fyzioterapeutická pomôcka, ktorá výrazným
spôsobom prispieva k zlepšeniu efektivity dýchania
pacientom s dýchacími ťažkosťami. Účinne uvoľňuje
bronchiálne sliznice a pomáha čistiť dýchacie cesty.
Liečebná metóda je založená na princípe striedavého
výdychového pretlaku. Výsledkom liečby je ľahšie dýchanie
vďaka zvýšenej periférnej pľúcnej ventilácii , znížená
dýchavičnosť a zvýšená mobilizácia sekrétu z priedušiek.

Primárne určenie pre pacientov s:

- produktívnym a neproduktívnym kašľom
- bronchitídou, chronickou bronchitídou
- astmou a významnou obštrukciou dýchacích ciest
- chronicky deformovanými stenami priedušiek
- cystickou fibrózou
- pľúcnym emfyzémom
- pachypleuritídou

Výhody

• zmierňuje neproduktívny kašeľ a dýchavičnosť

• možnosť dezinfekcie a sterilizácie

• použitie možné v sede aj v ľahu

• jednoduchá, ľahká a odolná konštrukcia

• jednoduchá údržba

• ľahké používanie i pre deti

• hygienický a bezpečný

Za predpokladu dodržania správneho uhla je možné
pomôcku používať nielen vo vzpriamenej polohe, ale tiež v
sede aj v ľahu. Uvoľňuje hlien pomocou vibrácie a tlaku.
Zmenou uhla pri použití rehabilitačnej pomôcky O-PEP je
možné regulovať intenzitu vibrácií. Veľmi jednoduchá
údržba. O-PEP je rozoberateľný, všetky časti možno ľahko
dezinfikovať. Pre domáce použitie je možné čistenie v
umývačke. V prípade nemocničného použitia možno
pomôcku sterilizovať. Balenie obsahuje pútko a puzdro na
hygienické skladovanie a bezpečnú prepravu.

Aktívna pomôcka pre dychovú rehabilitáciu

- zbavuje pacienta obťažujúceho hlienu
- slúži ako prevencia neproduktívneho kašľa
- uľahčuje dýchanie
- zlepšuje výmenu plynov
- zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc
- znižuje odpor v dýchacích cestách

www.pari-inhalatory.sk

http://pari-inhalatory.sk/


Technické dáta
rozmery (v x š x h) 60 mm x 90 mm x 40 mm
hmotnosť 78 g

Typy produktov

PARI O-PEP

Objednávací kód

01 8G5000

Kompletné balenie PARI O-PEP

materiál polyoxymethylén

PARI O-PEP s pútkom
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