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Εξασκητής Πνευμόνων 
TRI-GYMTM  
Σύστημα για αναπνευστικές ασκήσεις εισπνοής και 
εκπνοής

- Η συσκευή αποτελείται από 3 διαβαθμισμένους κυλίνδρους 
για την ένδειξη της κατά προσέγγιση παροχής.
-- Διαφορετικές έγχρωμες μπάλες στους κυλίνδρους 
υποδεικνύουν την κατά προσέγγιση ροή που διέρχεται από τη 
συσκευή.
- Εξοπλισμένο με 2 ρυθμιζόμενες βαλβίδες, οι οποίες ελέγχουν 
ανεξάρτητα μεταξύ τους , την αντίσταση στην εισπνοή και την 
αντίσταση κατά της εκπνοής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως  
άσκηση  για τους αναπνευστικούς  μύες.

Για ατομική χρήση από τΓια ατομική χρήση από τον κάθε ασθενή.  
Δεν αποστειρώνεται σε κλίβανο. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Αριθμός κωδικού προϊόντος: KM-805
Περιγραφή προϊόντος: Tri-gym 
Μέγεθος προϊόντος: Τυπικό
Ποσότητα ανά κουτί: 24 τεμάχια
Αποτελούμενα μέρη:
- 3 διαβαθμισμένοι κυλίνδρους για ένδειξη - 3 διαβαθμισμένοι κυλίνδρους για ένδειξη 
παροχής
- 2 ρυθμιζόμενες βαλβίδες
- 1 σωλήνα αποσπώμενο 
- 1 επιστόμιο αποσπώμενο 

Σωλήνας

Ανώτερη βαλβίδα

Κάτω βαλβίδα

Στόμιο/ επιστόμιο

- ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ
- ΥΛΙΚΟ PVC
- ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

Χρωματιστές 
μπάλες

ORYGEN DUAL VALVE
Πρωτοποριακή συσκευή αναπνευστικής 
φυσιοθεραπείας 

• Η συσκευή ORYGEN DUAL VALVE είναι 
κατάλληλη για την εκπαίδευση των 
αναπνευστικών μυών με μία αναπνοή 

•• Είναι συσκευή 2 σε 1 

• Διαθέτει το πλεονέκτημα εκπαίδευσης των 
εισπνευστικών μυών καθώς και των 
εκπνευστικών

• Δυνατότητα ρύθμισης αντιστάσεων 
Για εισπνευστικές έως 90 cmH2O και 
εκπνευστικές  έως 60 cmH2O

•• Καταγραφή χρόνου εξάσκησης με ημερήσιο 
πρόγραμμα (training diary)

• Χορηγείται κατόπιν ιατρικής εντολής  
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Pulmotrainer  
H ιατρική εισπνευστική / εκπνευστική συσκευή PULMOTRAINER συνδυάζει τη θετική εκπνευστική 
πίεση και την κυκλική ταλάντωση σε ένα και μόνο απλό και αποτελεσματικό φορητό μικρό σύστημα.  

Η καθημερινή χρήση της συσκευής Pulmotrainer μπορεί για να βοηθήσει τον ασθενή καθώς:                                   
- Αυξάνει την ικανότητα του πνεύμονα
- Ανακουφίζει από αναπνευστικά προβλήματα
-- Βοηθά στην απομάκρυνση της παχιάς βλέννας από τον πνεύμονα
- Αυξάνει την αποδοτικότητα της πρόσληψης οξυγόνου (Ανταλλαγή οξυγόνου-διοξειδίου του άνθρακα)

ΜεΜετά από προσπάθεια και συνεχή έρευνα, η συσκευή εισπνοής/εκπνοής  Pulmotrainer έγινε πραγματικότητα. 
Μία συσκευή, η οποία συνδυάζει πολλαπλές λειτουργίες και διαθέτει επίσης κατοχυρωμένο δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας με την διαδικασία P1300320. Ο σκοπός της ανάπτυξης του προϊόντος ήταν να δημιουργηθεί ένα 
νεώτερο σχέδιο, πιο σύγχρονο και πολύ φιλικό προς το χρήστη ως προς την κατασκευή και χρησιμότητα. 
Μειώθηκαν τα επιμέρους συνδετικά/συνδέσεις αντάπτορων, εξαλείφοντας κατά αυτόν τον τρόπο πιθανούς 
κίνδυνους κατάποσης των μικρών εξαρτημάτων από μικρά παιδιά και ακόμα καταργήθηκε η χρήση κάποιας 
εξωτερικής πηγής ενέργειας, όπως το ρεύμα ή η μπαταρία.

ΠλέΠλέον πιο εύχρηστη και αυτόνομη από ποτέ  η συσκευή Pulmotrainer, σε σύγκριση με τα προηγούμενα 
μοντέλα:
- Δεν είναι πλέον ευαίσθητη στις κινήσεις κατά τη χρήση    
- Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τη γωνία ρύθμισης για σωστή χρήση
Η απαιτούμενη ποσΗ απαιτούμενη ποσότητα εκπνεόμενου αέρα και η σωστή πίεση μπορούν να ρυθμιστούν κατά τη χρήση.  Ως 
αποτέλεσμα της εκπνοής μια δόνηση προκαλεί ταλαντώσεις μέσα στο κέλυφος και αυτό στη συνέχεια 
μεταδίδεται και προκαλεί δόνηση στα τοιχώματα των αεραγωγών, γεγονός που με τη σειρά του διευκολύνει 
την κίνηση της έκκρισης των αεραγωγών, βελτιώνοντας κατά συνέπεια με εύκολο τρόπο τη λειτουργία των 
πνευμόνων και την οξυγόνωση.

Η χρήση της συσκευής  Pulmotrainer είναι ιδανική και 
κατάλληλη για ασθενείς με διάγνωση:
1. Χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (COPD)
2. Χρόνιας βρογχίτιδας
3. Κυστική3. Κυστική Ινωση (CF)  - Μια γενετική διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται από την έντονη παραγωγή βλέννας και 
ιδρώτα από τους αδένες
4. Βρογχεκτασίες - Μια χρόνια πνευμονική πάθηση που 
χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογική μόνιμη διαστολή των 
βρογχικών σωλήνων
5. Εμφύσημα
6.6. Βρογχικό άσθμα

Εξασκητής Valve Pipep, που συνδέεται με τη μάσκα ή 
μέσω σωλήνα τραχειοστομίας! 

Το PipeP σετ , είναι ανθεκτικό κατασκευασμένο από 
πολυανθρακικό, και περιέχει  9 διαφορετικές 
αντιστάσεις με διαφορετικές εντάσεις που είναι 
χρωματικά κωδικοποιημένα το καθένα για ευκολότερη 
αναγνώριση. 
Οι δύο  βαλβίδες σιλικόνης μΟι δύο  βαλβίδες σιλικόνης μονής οδού και μίας μόνο 
κατεύθυνσης, είναι τοποθετημένες μέσα στο κέλυφος 
της βαλβίδας και ο ρόλος τους είναι να ελέγχουν την 
εισπνευστική και εκπνευστική ροή, αποφεύγοντας τις 
μεταβολές της πίεσης κατά τη χρήση. Το  πράσινο βέλος 
πάνω στο κέλυφος της βαλβίδας αποτελεί ένδειξη της 
κατεύθυνσης της ροής του αέρα κατά τη διάρκεια της 
αναπνοής.αναπνοής.

Όλες οι αντιστάσεις είναι κατασκευασμένες από 
πολυανθρακικό Latex free DEHP &  BPA free, με έγχρωμη 
κωδικοποίηση και με διάμετρο οπής με ένδειξη που 
υπάρχει εκτυπωμένη πάνω σε αυτό.

KM-803D - 1,5 mm – Μαύρο
KM-803W - 2,0 mm - Λευκό
KM-803Y -  2,5 mm - Κίτρινο
KM-803Β - 3,0 mm - Μπλε
KM-803G - 3,5 mm - Πράσινο
KM-803O -4,0 mm - Πορτοκαλί
KM-803M - 4,5 mm - ΡοζKM-803M - 4,5 mm - Ροζ
KM-803C - 5,0 mm - Κόκκινο
KM-803M - 6,0 mm - Μωβ

Νέα Μάσκα Panda, Διατίθεται σε δύο μεγέθη. Ο 
σχεδιασμός του επιτρέπει την εσωτερική μείωση 
του όγκου.

Πλήρης Εύρος πίεσης με μανόμετρα 

Ανατομικές μάσκες σιλικόνης. Για καλύτερη 
προσαρμογή στο πρόσωπο του ασθενή.

Το επιστόμιο της βαλβίδας είναι σχεδιασμένο για 
απευθείας και άμεση  χρήση, ή μπορεί να συνδεθεί 
σε μάσκες διαφορετικών μεγεθών (με εσωτερική 
διάμετρο 22 mm ή 15 mm συνδετικό). Επίσης μπορεί 
να συνδεθεί και απευθείας σε τραxειόστομα με 
εξωτερική διάμετρο 15 mm . 
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Η συνεχής χρήση των αντιστάσεων,  επιτρέπει στο ιατρικό/ νοσηλευτικό προσωπικό να:
• Βοηθά τον ασθενή  στην απομάκρυνση των εκκρίσεων
• Βοηθά τον ασθενή στην εξισορρόπηση του όγκου αναπνοής
• Επιτρέπει μια αποτελεσματική εκπαίδευση για τους αναπνευστικούς μύες

Μια πλήρης σειρά από σετ και εξαρτήματα, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε Μια πλήρης σειρά από σετ και εξαρτήματα, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε 
ανάγκη, τόσο για νοσοκομειακή  όσο για κατ’ οίκον φροντίδα, προσαρμόζοντας το σύστημα 
στις εκάστωτε θεραπευτικές ανάγκες του ασθενή. Απαιτεί μόνο τακτικό τυπικό καθαρισμό, 
απολύμανση και αποστείρωση για την αποτροπή δημιουργίας αποικισμών μικροβίων και 
δημιουργίας λοιμώξεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ: KM-803HC
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
•• Βαλβίδα PipeP
• 9 αντιστάσεις
• Επιστόμιο
• Υποδοχή "T" με σωλήνα
• Τσαντάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ: KM-803HCP
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
•• Βαλβίδα PipeP
• 9 αντιστάσεις
• Παιδική μάσκα σιλικόνης
• Υποδοχή "T" με σωλήνα
• Τσαντάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ: KM-803HCN
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Βαλβίδα PipeP
• 9 αντιστάσεις
• Μάσκα σιλικόνης για βρέφη
• Υποδοχή "T" με σωλήνα
• Τσαν• Τσαντάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ: KM-803HCA
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Βαλβίδα PipeP
• 9 αντιστάσεις
• Μάσκα σιλικόνης ενηλίκων
• Υποδοχή "T" με σωλήνα
• Τσαν• Τσαντάκι μεταφοράς



Η συνεχής χρήση των αντιστάσεων,  επιτρέπει στο ιατρικό/ νοσηλευτικό προσωπικό να:
• Βοηθά τον ασθενή  στην απομάκρυνση των εκκρίσεων
• Βοηθά τον ασθενή στην εξισορρόπηση του όγκου αναπνοής
• Επιτρέπει μια αποτελεσματική εκπαίδευση για τους αναπνευστικούς μύες

Μια πλήρης σειρά από σετ και εξαρτήματα, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε Μια πλήρης σειρά από σετ και εξαρτήματα, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε 
ανάγκη, τόσο για νοσοκομειακή  όσο για κατ’ οίκον φροντίδα, προσαρμόζοντας το σύστημα 
στις εκάστωτε θεραπευτικές ανάγκες του ασθενή. Απαιτεί μόνο τακτικό τυπικό καθαρισμό, 
απολύμανση και αποστείρωση για την αποτροπή δημιουργίας αποικισμών μικροβίων και 
δημιουργίας λοιμώξεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ: KM-803HC
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
•• Βαλβίδα PipeP
• 9 αντιστάσεις
• Επιστόμιο
• Υποδοχή "T" με σωλήνα
• Τσαντάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ: KM-803HCP
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
•• Βαλβίδα PipeP
• 9 αντιστάσεις
• Παιδική μάσκα σιλικόνης
• Υποδοχή "T" με σωλήνα
• Τσαντάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ: KM-803HCN
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Βαλβίδα PipeP
• 9 αντιστάσεις
• Μάσκα σιλικόνης για βρέφη
• Υποδοχή "T" με σωλήνα
• Τσαν• Τσαντάκι μεταφοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ: KM-803HCA
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Βαλβίδα PipeP
• 9 αντιστάσεις
• Μάσκα σιλικόνης ενηλίκων
• Υποδοχή "T" με σωλήνα
• Τσαν• Τσαντάκι μεταφοράς
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