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Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja

Czyszczenie urządzenia
Po każdym wykorzystaniu urządzenia Pulmotrainer® przepłucz w bieżącej 
chłodnej wodzie. Najpierw przepłucz całe urządzenie, a potem jego 
poszczególne części dające się zdemontować. Następnie suchym i czystym 
ręcznikiem wytrzyj wszystkie części i złóż urządzenie.

W razie silniejszych zabrudzeń możesz oczyścić urządzenie myjąc je w ciepłej 
wodzie z kranu z dodatkiem środka do mycia naczyń.

Dezynfekcja urządzenia

Urządzenie Pulmotrainer® można zdezynfekować poprzez:

- wygotowanie we wrzącej wodzie (100oC); 
W tym celu można użyć wody z kranu, ponieważ urządzenie Pulmotrainer® nie 
zawiera metalowych części, na których mógłby zbierać się osad pochodzący 
ze składników mineralnych znajdujących się w wodzie. Zagotuj odpowiednią 
ilość wody, tj. taką, aby podczas wygotowywania wszystkie części urządzenia 
były w całości zanurzone w wodzie. Zdemontuj urządzenie, włóż jego części 
do wrzątku i wyparzaj przez co najmniej 5 minut. Następnie wyjmij wszystkie 
części, wytrzyj suchym i czystym ręcznikiem i złóż urządzenie. 

- wykorzystanie środków chemicznych, np.: Sekusept Extra N, Gigasept FF; 

Korzystając z w/w środków, przestrzegaj wskazówek stosowania tych 
środków określonych przez ich producenta.

- mycie w zmywarce do naczyń.
Części urządzenia ułóż na górnej półce w zmywarce. Po umyciu wytrzyj suchym i 
czystym ręcznikiem i złóż urządzenie.

Sterylizacja urządzenia

Urządzenie Pulmotrainer® może być poddawane wyłącznie sterylizacji 
niskotemperaturowej , tj. gazowej (tlenkiem etylenu lub formaldehydem) 
oraz sterylizacji plazmowej bez ryzyka uszkodzenia i utraty swoich 
właściwości. 

Przechowuj urządzenie Pulmotrainer® w suchym i czystym miejscu.

Gwarancja
Gratulujemy trafnego wyboru i  dziękujemy za dokonanie zakupu urządzenia 
Pulmotrainer®.
Producent urządzenia Pulmotrainer® gwarantuje, że zakupione urządzenie jest 
wolne od wad materiałowych i wykonania oraz udziela pierwotnemu Nabywcy 
24 miesięcznej ograniczonej gwarancji na sprawne działanie zakupionego 
urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatycyjnymi opisanymi 
w niniejszej instrukcji, a w razie wystąpienia wad w urządzeniu w okresie objętym 
gwarancją, zobowiązuje się dokonać naprawy wadliwego urządzenia lub jego 
wymiany na urządzenie wolne od wad.
Gwarancją nie są objęte przypadki niewłaściwego wykorzystania urządzenia. 
Gwarancja nie obejmuje także przypadków komercyjnego wykorzystywania 
urządzenia.
Urządzenie Pulmotrainer® jest chronione patentem (P1300320), a wszelkie 
prawa do urządzenia są zastrzeżone.

PULMOTRAINER®
URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE

 USUWANIE WYDZIELINY Z PŁUC 
ORAZ POPRAWIAJĄCE PRACĘ UKŁADU 

ODDECHOWEGO

Instrukcja użycia

Informacja o urządzeniu

Pulmotrainer® to innowacyjne urządzenie, typu flutter, które 
umożliwia korzystanie z pozytywnych efektów dodatniego 
ciśnienia wydechowego (PEP – positive expiratory pressure) oraz 
wibracyjnego masażu dróg oddechowych.
Pulmotrainer® posiada nowoczesną i ergonomiczną konstrukcję, która 
zapewnia łatwe i bezpieczne użytkowanie.

Do wykorzystania urządzenia Pulmotrainer® nie jest potrzebne żadne 
zewnętrzne źródło zasilania. Budowa urządzenia Pulmotrainer® została 
tak opracowana, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego 
połknięcia małych części.

Użytkowany w odpowiedni sposób i zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem Pulmotrainer® jest urządzeniem bezpiecznym i może 
być stosowany przez każdą osobę bez ryzyka wystąpienia jakichkolwiek 
szkodliwych skutków ubocznych.

Urządzenie Pulmotrainer® jest przeznaczone do prywatnego użytku 
przez jedną osobę.

Pulmotrainer® może być stosowany przez dzieci pod nadzorem osoby 
dorosłej.

Producent:
MedCare Ltd.
H1116 Budapest,
Epitesz ST. 8-12
www.pulmotrainer.com e-mail: pulmotrainer@elektro-oxigen.pl

www.pulmotrainer.pl



Budowa i działanie urządzenia

Pulmotrainer® jest wykonany z bezpiecznych materiałów, które nie ulegają 
korozji. Pulmotrainer® składa się z następujących elementów:

a.  górna pokrywa obudowy z otworami wentylacyjnymi,
b.  kula z litego materiału,
c.  suwak do płynnej regulacji siły przyciągania kuli przez magnes 

(oporu do pokonania przy wydechu),
d.  centralna część obudowy wraz z ergonomicznym ustnikiem,
e. dolna pokrywa obudowy.

Jak korzystać z urządzenia Pulmotrainer®

Przyjmij wygodną dla siebie pozycję (Pulmotrainer® może być używany 
w  dowolnej pozycji), weź urządzenie do ręki, rozluźnij mięśnie brzucha. 
Zrób głęboki wdech i  przytrzymaj powietrze na kilka sekund, a  
następnie wydmuchuj je do ustnika aż poczujesz delikatne wibracje 
w klatce piersiowej.

Wydechy powinny być spokojne i tak wolne jak to możliwe, aby jak 
najdłużej utrzymać wibracje. Na początku ćwiczeń ustaw suwak 
w pozycji odpowiadającej najmniejszemu oporowi przy wydychaniu. 
Następnie stopniowo możesz go zwiększać, wybierając poziom oporu 
odpowiedni dla siebie.

Należy oddychać równomiernie. Rytm wydechu nie powinien być zbyt 
szybki ani przerywany.

Codzienne stosowanie urządzenia Pulmotrainer® wspomaga 
prawidłową czynność płuc. Przez pierwsze trzy dni, wykonuj ćwiczenia 3 
razy dziennie po 3-5 minut. W kolejnych dniach możesz stopniowo – 
odpowiednio do swoich możliwości i potrzeb – wydłużać czas 
jednorazowego ćwiczenia, np.: do 7-8 minut, a po pewnym czasie aż do 
10-12 minut.

Po 2 tygodniach codziennych i regularnych ćwiczeń z urządzeniem 
Pulmotrainer® będziesz mógł odczuć poprawę w oddychaniu.

Pulmotrainer® może być stosowany przez długi czasu bez ryzyka 
wystąpienia szkodliwych skutków ubocznych.

Ćwiczenia z urządzeniem Pulmotrainer® pomagają:

-  usuwać wydzielinę z płuc,
-  zwiększyć pojemność płuc,
-  poprawić absorpcję tlenu w płucach,
-  zmniejszyć dolegliwości związane z układem 

oddechowym. 

Pulmotrainer® jest łatwy w obsłudze i może być wykorzystany wszędzie, 
gdzie tego potrzebujesz.

Wykorzystanie urządzenia Pulmotrainer® nie wymaga zewnętrznego 
źródła zasilania, a jego niewielkie rozmiary sprawiają, że możesz go mieć 
zawsze przy sobie.

Dzięki urządzeniu Pulmotrainer® możesz korzystać z pozytywnych 
skutków treningu oporowego mięśni oddechowych oraz 
wewnętrznego wibracyjnego masażu układu oddechowego zawsze 
kiedy tego potrzebujesz

Środki ostrożności i przeciwwskazania

Wykorzystanie urządzenia Pulmotrainer® do jakiegokolwiek innego 
użytku niż ten, który wynika z jego przeznaczenia, opisanego 
w niniejszej instrukcji nie jest zalecane.

Stosowanie urządzenia Pulmorainer nie jest zalecane w przypadku:

-  odmy opłucnowej,
-  wydzielania dużej ilości śluzu z dróg 

oddechowych,
-  krwioplucia,
-  zapalenia zatok,
- pękniętej błony bębenkowej. 

Przed rozpoczęciem ćwiczeń z urządzeniem Pulmotrainer® zaleca się 
konsultację lekarską.

Pulmotrainer® jest łatwy w  użyciu. Poziom oporu do pokonania podczas 
wydechu może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb 
Użytkownika.

Dzięki pokonywaniu przez wydychane powietrze oporu, jaki stawia kula 
przyciągana przez magnes wewnątrz urządzenia Pulmotrainer® 
dochodzi do powstania wibracji, które przenoszą się z urządzenia do 
dróg oddechowych Użytkownika. W efekcie takiego „masażu 
wibracyjnego” dróg oddechowych następuje ułatwienie ewakuacji 
wydzieliny w górę dróg oddechowych, poprawia się praca płuc i ich 
natlenienie.

Prawidłowe działanie urządzenia Pulmotrainer® nie wymaga przyjęcia 
przez Użytkownika ściśle określonej pozycji (np.: stojącej czy siedzącej), 
ani zachowania ściśle określonego kąta nachylenia trzymania urządzenia 
w dłoni podczas jego używania.

Wskazania do stosowania urządzenia Pulmotrainer®:

a.  choroby i dolegliwości:
-  POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba 

Płuc),
-  astma oskrzelowa,
- przewlekłe zapalenie oskrzeli,
-  przewlekły kaszel i/lub kaszel z wydzieliną,
-  rozedma płuc,
-  rozstrzenie oskrzeli,
-  mukowiscydoza,
-  pierwotna dyskineza rzęsek.

b.  palenie tytoniu,
c.  uprawianie sportu,
d.  gra na instrumentach dętych oraz 

uprawianie śpiewu. 

Urządzenie Pulmotrainer® może być wykorzystywane  w okresie 
pooperacyjnym oraz po przewlekłej sztucznej wentylacji co pomaga 
zapobiegać powikłaniom i poprawia funkcjonowanie płuc. Taki 
trening oddechowy należy przeprowadzać za zgodą i pod kontrolą 
lekarza.




