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Lääkkeetön, käyttökokemusten  
ja kliinisten testien hyväksi  

osoittama ratkaisu

POWERbreathe: Lääkkeetön ratkaisu hengityslihasten harjoituksiin
POWERbreathe-laitteet ovat edistyksellisiä, lääkkettömiä luokan 1 lääkintälaitteita, joita käytetään 
vastapaineharjoituksissa. Niillä ei ole haitta- eikä yhteisvaikutuksia, ja niiden hyödyllisyys on kliinisesti osoitettu 
seuraavien sairauksien yhteydessä.

COPD

Uusin systemaattinen 
hengityslihasharjoituksia 
koskeva katsaus vuodelta 
2011:
Sisäänhengityslihasten 
harjoittelun vaikutus COPD 
potilailla: Mitä todisteita on? 
R. Gosselink, J. De Vos S.P. 
van den Heuvel, J. Segers, M. 
Decramer, G. Kwakkel

”IMT parantaa sisään-
hengityslihasten voimaa ja 
kestävyyttä, toiminnallista 
rasituskapasiteettia, 
hengenahdistusta ja elämänlaatua. 
Sisäänhengityslihasten 
kestävyysharjoittelu osoittautui 
vähemmän tehokkaaksi 
kuin hengitys-lihasten 
voimaharjoittelu. IMT-
hengitysharjoitusten lisääminen 
yleiseen harjoitusohjelmaan 
paransi maksimaalista sisään-
hengityspainetta ja yleensä 
koko hoito-ohjelman tehoa 
potilailla, joilla oli heikot 
sisäänhengityslihakset.”

POWERbreathe IMT -laitetta 
käytetään paljon COPD-potilaille 
joko erillisenä hoitona tai osana 
keuhkojen kuntoutusohjelmaa.

Satunnaistetuissa 
kontrolloiduissa kliinisissä 
testeissä MIT-hoidon osoitettiin:
• parantavan elämänlaatua 21 % 

(Beckerman et al 2005)

• parantavan hengenahdistusta 
36 % (Beckerman et al 2005)

• vähentävän perusterveyden- 
huollon tarvetta 23 % 
(Beckerman et al 2005)

• POWERbreathe on 10 kertaa 
oksitropiumbromidia tehok- 
kaampi tapa parantaa COPD 
potilaiden rasituksensietoa ja  
elämänlaatua (Oga et al., 2000; 
Beckerman et al., 2005).

Sydämen vajaatoiminta 
Kliinisissä testeissä on todistettu, 
että POWERbreathe IMT -laitteen 
käyttäminen erillisenä hoitona 
tai sydänkuntoutuksen osana 
on hyödyksi potilaille, joilla on 
sydämen vajaatoimintaa ja 
sydänsairaus. 

Kroonista sydämen vajaa-
toimintaa sairastaville IMT-hoidon 
on osoitettu:

• parantavan rasituksensietoa 
19 % (Laotaris et al 2004 ja 
Dall’Ago et al 2006)

• parantavan elämänlaatua 16 % 
(Laotaris et al 2004 ja Dall’Ago 
et al 2006).

POWERbreathe-harjoitusten 
aiheuttama kardiovaskulaarinen 
rasitus on hyvin vähäinen, joten 
se soveltuu kaikkein heikko-
kuntoisimmillekin potilaille. 
Erityisen paljon siitä on apua 
potilaille, jotka ovat liian sairaita 
kuntoutukseen.

Astma
Kliiniset testit ovat osoittaneet, 
että astmapotilaat hyötyvät 
POWERbreathe IMT -laitteen 
käyttämisestä inhalaatiohoitojen 
vähentämiseen, rasitusastman 
hoitoon ja liikuntasuoritusten 
parantamiseen. 

Laboratoriotutkimusten löydöksiä:

• IMT-hoito paransi astmaoireita 
jopa 75 % kolmessa viikossa 
(McConnell et al 1998).

• Astmapotilaiden oireet 
helpottuivat, elämänlaatu parani 
ja lääkkeiden tarve väheni jopa 
79 % (Weiner et al 1992).

POWERbreathe laitteen  
käyttö muihin sairauksiin,  
joihin liittyy 
hengenahdistusta
POWERbreathe IMT -hoito 
vaikuttaa hengenahdistukseen 
suoraan aivokuoritasolla, joten siitä 
on apua myös muihin sellaisiin 
sairauksiin tai tiloihin, joihin liittyy 
hengenahdistusta. Näitä ovat 
esimerkiksi seuraavat

• korkea ikä

• neuromuskulaarinen sairaus

• Parkinsonin tauti

• polio

• selkäydinvamma

• uniapnea

• fyysisen rasituksen  
aiheuttama toiminnallinen 
äänihuulisalpaus (VCD).

POWERbreathe  
Medic  

 on tehokas apu
COPD-oireisiin

Tutkimusviitteitä on saatavana sivustolla  
powerbreathe.com
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Miten POWERbreathe-hengityslihasharjoitukset vaikuttavat 

Voidaan käyttää joko  
erillisenä hoitona tai  
osana kuntoutusohjelmaa

Vaikutus muistuttaa lihasharjoit- 
telua: POWERbreathe RMT/IMT -laite 
vahvistaa hengityslihaksia tuottamalla 
vastusta sisään-hengitysten aikana.

Tämäntyyppiset harjoitukset vahvistavat jopa 
kävelykyvyttömän potilaan hengityslihaksia, 
edistävät hengitystehoa kuntoutusjaksoilla ja  
parantavat elämänlaatua. Tästä on paljon apua 
potilaille, joilla on krooninen sairaus, kuten 
COPD, astma tai kystinen fibroosi.

Kaikkien POWERbreathe RMT/IMT -mallien 
toiminta perustuu samoihin edistyksellisiin 
vastapaineharjoittelun periaatteisiin.

Mekaanisissa malleissa on kalibroitava 
vastusjousi. Vaadittu hengityspaine asetetaan 
etukäteen, ja venttiili vapautuu vain, kun potilaan 
aikaansaama paine on riittävän korkea.

POWERbreathe KH -sarjan malleissa on 
patentoitu sähköisesti säädettävä vastapaine-
venttiili, joka optimoi laitteen suorituskyvyn.

Mitä suurempi vastapaine, sitä lujemmin 
lihakset tekevät työtä. On kuitenkin tärkeää 
varmistaa, että palleahengitykset toimivat 
täydellä hengitystilavuudella ennen vastuksen 
lisäämistä.

Lähes 20 vuoden tutkimustyö ja  
POWERbreathe-laitteiden suosio 
terveydenhuollon ja lääketieteen 
asiantuntijoiden sekä urheilu- ja 
fitnessammattilaisten joukossa on  
tuottanut paljon positiivisia  
käyttäjäkokemuksia. Niinpä POWERbreathe  
on nykyään RMT/IMT-hoidon kultainen  
standardi.

Keskeisiä etuja:

• Lääkkeetön luokan 1 lääkintälaite - ei 
sivuvaikutuksia eikä yhteisvaikutuksia.

• Yksinkertainen ja helppo käyttää.

• Eri hoito-ohjelmia eri potilastyypeille. 
Vakiona 30 hengitystä kahdesti  
päivässä (40 % MIP-paineesta).

• Parempi elämänlaatu.

• Alhaiset terveydenhuoltokustannukset.

• Jatkuvien kustannusten merkittävä 
aleneminen, kun potilaiden tarve  
lääkehoitoon vähenee.
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POWERbreathe KH -sarja, maailman edistynein älykäs 
hengitysharjoitusjärjestelmä.

Innovatiiviset patentoidut 
sähköiset POWERbreathe KH 
-laitteet perustuvat samaan 
konseptiin kuin niiden mekaaniset 
vastineet, mutta käyttäjäkokemus 
ja hoitotulokset ovat aivan omaa 
luokkaansa. KH-sarja on suunniteltu 
terveydenhuollon ammattilaisten 
käyttöön sisäänhengitys lihasten 
harjoittamiseen ja tutkimiseen 
hengenahdistusta aiheuttavissa 
sairauksissa (esim. astma, COPD, 
keuhkoputkitulehdus, kystinen 
fibroosi, emfyseema, sydänsairaus, 
neuromuskulaarinen sairaus ja 
Parkinsonin tauti).

POWERbreathe KH -sarjan laitteet soveltu-
vat käytettäviksi klinikoilla, sairaaloiden 
vuodeosastoilla ja kotihoidossa.

POWERbreathe KH -sarjan laitteet soveltu-
vat myös usealle käyttäjälle, sillä niissä on 
mahdollista käyttää ainutlaatuisia vaihdettavia 
venttiilejä tai kertakäyttösuodattimia.

Sisäänhengityksen aikana keuhkojen lihasvoima 
alkaa heikentyä. POWERbreathe Plus- ja Classic 
-malleihin on asetettu yksi säädettävä vastus, 
eikä käyttäjä pysty hengittämään tietyn pisteen 
jälkeen. Huomattava osa jokaisesta hengityksestä 
menee tällöin hukkaan (katso kaavio). KH-sarjan 
laitteessa tämä ongelma on ratkaistu alentamalla 
vastusta sisäänhengityksen loppua kohden niin, 
että hengityslihakset saavat harjoitusta koko 
hengityksen ajan.

KH-sarjaan tehtyjä muutoksia ja teknologisia 
parannuksia:

• Tarkat hengityspaineen mittaustulokset 
nopeudella 500 Hz/s.

• Venttili- ja harjoituskuorman mikrosäädöt 
nopeudella 4 000 Hz/s.

Tarkkuusteknologian etuja:
• Vastaavuus pallean supistusprofiilin kanssa; 

jopa 50 % enemmän harjoitus-tehoa 80 %:lla 
sisäänhengityksen enimmäispaineesta.

• Sähköisesti säädettävä vastapaine.
• Laajat testausmahdollisuudet, mukaan lukien 

MIP, PIF ja S-indeksi.
• Mahdollisuus usealle käyttäjälle.
• Reaaliaikainen KH2 Breathe-Link Medic 

-palauteohjelmisto.
• KH-sarjassa on saatavana ammattilais- ja 

potilaskäyttöön suunniteltuja malleja.

MIP

VS

80% MIP

MIP

80% MIP

RV
(Jäännöstilavuus)

IVC
(Sisäänhengityksen 

vitaalikapsiteetti)

RV IVC

Säädettävä kuorma 
(POWERbreathe K-sarja)

Jopa 50 % enemmän harjoitustehoa (käyrän alla oleva alue) saavutettavissa 80 %:n intensiteetillä 
käyttämällä säädettävää vastapainehoitoa.

Perinteinen kiinteä kuorma
(POWERbreathe Classic/Plus -mallit)

Koska POWERbreathe K -sarjan laitteiden kuorma säädetään suhteessa 
sisäänhengityslihasten pituuteen ja jännitykseen, ne ovat tehokkaampia 
kuin perinteiset kiinteää kuormaa käyttävät laitteet.

Kiinteää kuormaa käytettäessä 
hengitys on keskeytettävä aiemmassa 

vaiheessa, koska kuormitus 
ylittää sisäänhengityslihasten

voimavarat

Jopa 125 % suurempi sisäähengitystilavuus hengitystä kohden saavutettavissa 80 %:n intensiteetillä 
käyttämällä säädettävää vastapainehoitoa.

K4 K5 KH2

K4 K5 KH2
W I T H

Kliinisesti
osoitettu
kultainen
standardi

Kuuden valtion toteuttama suuri COPD-monikeskustutkimus osoitti, että POWERbreathe KH -sarjan 
suorituskyky vastaa kliinisen laboratoriojärjestelmän “kultaista standardia”.(PubMed - PMID: 23421970)

Ylivoimaisesti paras kannettava ja 
kädessä pidettävä laite minkä tahansa 
hengityslihasharjoitusohjelman 
testaamiseen, valvontaan ja analysointiin.

“Olemme saavuttaneet loistavia 
tuloksia käyttämällä tätä laitetta 
välivaiheena hengityksen uudel-
leenopetuksen ja muodollisen 
keuhkokuntoutuksen välissä.”

Kate Martin
Therapy Team Lead / Clinical Specialist
NHS BreathingSpace Hospital, Rotherham, UK
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W I T H

UUDESSA POWERbreathe KH2 
-laitteessa on useita innovatiivisia 
toimintoja, kuten MIP, PIF ja S-indeksi. 
Hoidon antaja voi kerätä potilaan 
harjoitustiedot kannettavan KH2-
laitteen kautta.

Edistyksellinen KH2-malli mahdollis-
taa tulosten tarkastelemisen 
reaaliajassa käyttämällä uutta, 
käänteentekevää Breathe-Link  
Medic -ohjelmistoa.

Suunniteltu ja kehitetty terveydenhuollon 
ammattilaisille

KH2

Älykkään hengitysharjoituksen ominaisuuksia:

Täydellinen kuvaus KH-sarjan älykkään hengitysharjoituksen ominaisuuksista on sivustossa powerbreathe.com

K4 K5 KH2

K4 K5 KH2

POWERbreathe KH -sarjan sähköisesti 
ohjattavaa venttiiliä on uudistettu: 
keskimääräistä kuormaa, tehoa ja 
sisäänhengitystilavuutta voidaan nyt tarkastella 
välittömästi.

POWERbreathe KH2 on ylivoimaisesti paras 
kannettava ja kädessä pidettävä laite minkä 
tahansa hengityslihasharjoitusohjelman 
testaamiseen, valvontaan ja analysointiin.

Automaattinen 
optimointi mukauttaa 

harjoitusvastuksen   
sisäänhengitys- 

lihasten  
kapasiteetin  

mukaan.

Sisältää
MIP-, PIF- ja

S-indeksi
-toiminnot potilaan 

perustaso- ja 
hoitotulostietojen

keräämiseen.
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Sisäänhengityksen enimmäispaineen (MIP) 
testi. Testi, joka mittaa hengityslihasten voimaa. 

Reaaliaikainen palaute tuottaa terveydenhuollon 
ammattilaisille tarkan analyysin jokaisesta 
hengityksestä. Tästä on paljon apua hengitys- ja 
keuhkokuntoutuksen arvioinnissa.

S-indeksi (Strength Index) ilmaisee potilaan 
sisäänhengityslihasten voimakkuuden paineen 
ja virtauksen välisen suhteen perusteella.

PIF (virtaus) ilmaisee enimmäisnopeuden, jolla 
potilas pystyy hengittämään ilmaa keuhkoihin.

Tämä luku perustuu testihengityksen aikana 
mitattuun enimmäisvirtausnopeuteen, jonka 
pohjalta voidaan päätellä, millä nopeudella 
potilaan sisäänhengityslihakset supistuvat.

Tulokset, taso 1

Monitasoinen analyyttinen 
tarkastelujärjestelmä potilaan 
edistymisen seurantaan ja 
hengityslihasten kunnon 
arvioimiseen.

Taso 1: Graafinen historianäyttö 
jokaisesta harjoitusjaksosta.

Tulokset, taso 2

Tehtyjen testien tiedot 
rekisteröitynä hengitys 
hengitykseltä, niin että 
terveydenhuollon ammattilaiset 
voivat havaita trendejä ja 
hoidossa tapahtuvaa kehitystä.

Tulokset, taso 3

Harjoitusjakson yksittäisten 
hengitysten arviointimahdollisuus.

MIP-testi Breathe-Link Medic 
-ohjelmistolla

S-indeksi / PIF-testi reaaliajassa

MIP-testitulokset Breathe-Link Medic -ohjelmistolla

Virheettömien ja toistettavien MIP-tulosten varmistamiseksi 
POWERbreathe KH2 -laitteen Breathe-Link Medic -ohjelmistoon 
on lisätty QC MIP -mekanismi.
Tämä toiminto rekisteröi keskimääräisen maksimiarvon 1 
sekunnin ajalta. Mittaus perustuu kolmeen hengitysjaksoon 
(vaihteluväli alle 20 %).

Reaaliaikainen Breathe-Link Medic 
-perusnäkymä

Reaaliaikainen Breathe-Link Medic 
-näkymä ammattilaisille
Asiantuntijanäkymä tärkeimmistä 
hengitysparametreista auttaa arvioimaan harjoituksen 
onnistumista ja kannustamaan potilasta.

Analysoi harjoitusjakson reaaliajassa hengitys 
hengitykseltä. Tärkeimmät hengitysparametrit, kuten 
teho, energia, paine ja virtaus ilmoitetaan reaaliajassa.  

Graafinen esitys tärkeimmistä hengitysparametreista. 
Auttaa arvioimaan harjoituksen onnistumista ja 
kannustamaan potilasta. Tavoitteena on harjoitustehon 
maksimointi suhteessa potilaan parhaisiin suorituksiin; 
tämän on osoitettu lisäävän käyttäjän sitoutumista 
harjoitusohjelmaan.

W I T H

KH2
Harjoita, testaa, rekisteröi ja analysoi

Testitilat Reaaliaikaiset harjoitustilat

Testitulokset

“KH2-sarjan laitteet antavat hoitoalan 
ammattilaiselle mahdollisuuden 
kartoittaa potilaan edistymistä, ja 
samalla sen antama visuaalinen 
palaute auttaa motivoimaan 
potilasta.”

Kate Martin
Therapy Team Lead / Clinical Specialist
NHS BreathingSpace Hospital, Rotherham, UK

Uutuus 



Harjoitustulokset, taso 1 – 
Harjoitusjakson tiedot

Harjoitustulokset, taso 
2 – tiedot hengitys 
hengitykseltä

Harjoitustulokset, taso 3 – 
yksittäisen hengityksen tiedot 

Sisäänrakennettu potilastietonäyttö näyttää kaikki  Breathe-Link Medic -ohjelmistoon rekisteröidyt potilaat. 
Potilastietojen ohjausnäytöllä (Patient View) on helppo ottaa käyttöön ja tutkia potilaiden RMT/IMT -harjoitustietoja.

Ohjelmisto tukee CSV- 
tiedostoja (Comma 
Separated Values), 
joista tiedot on helppo 
siirtää Exceliin ja muihin 
taulukkosovelluksiin. 
Muita ominaisuuksia 
ovat käyttäjätietojen 
lajittelu, haku (vain toinen 
nimi), muokkaus, lisäys 
ja vienti/tuonti yhdessä 
lokalisoidussa ikkunassa.

Breathe-Link Medic -potilasluettelot

Useita parametrejä 
histogrammin muodossa

Useita parametrejä 
histogrammin muodossa

Tärkeimpien parametrien lineaariset käyrät 
harjoitusjakson jokaiselta hengitykseltä.

Terveydenhuollon ammattilaisilla on 
mahdollisuus arvioida yksityiskohtaisesti 
hengitysteissä tapahtuvia muutoksia, jotka 
vaikuttavat potilaan hengitykseen.
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Breathe-Link Medic -ohjelmisto on helppokäyttöinen 
ja interaktiivinen ympäristö, jossa käyttäjä voi säätää 
kunkin hengityksen asetuksia helposti napsauttamalla ja 
vetämällä näytössä olevia palkkeja.

Antaa ammattilaisille mahdollisuuden optimoida  
harjoittelua luomalla yksilöllisiä harjoitusjaksoja.

Joustava:  harjoituskuormaa voidaan muuttaa jokaiselle 
yksittäiselle hengitykselle.

Helppo käyttöjärjestelmä: napsauta ja vedä

Yksilöllinen harjoitusohjelma Harjoitustulokset

Potilastiedot
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Uusi POWERbreathe KH1 on käänteen-
tekevä sisäänhengityslihasten 
harjoitus-laite, joka on tarkoitettu 
erityisesti terveydenhoidon 
ammattilaisten käyttöön. 
Terveydenhoidon ammattilaiset ovat 
laajalti hyväksyneet ja omaksuneet 
POWERbreathe RMT/IMT -laitteen 
harjoitusohjelmat COPD-, astma-, 
tehohoito- ja sydänpotilaiden 
harjoittamiseen.

KH1-laitteessa olevaa MIP-testiä (sisäänhengi-
tyksen enimmäispaineen testiä) käyttämällä 
potilas voi ottaa perustason mittaustuloksen, 
johon hän voi verrata seuraavia harjoituskertoja 
ja siten tarkkailla harjoitusten edistymistä. 
Tieteellisesti hyväksi havaittu ohjelma on 
30 hengityksen harjoitusjakso kaksi kertaa 
päivässä.
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Terveydenhoidon ammattilaisille

KH1

POWERbreathe KH1 - ominaisuuksia:
• Manuaalisesti säädettävä harjoituskuorma 

(5–200 cmH2O).

• Sähköisesti säädettävät harjoituskuormat.

• Yhden hengityksen MIP-testi.

• Yhden hengityksen testi (PIF/virtaus).

• Testitulokset (PIF/virtaus ja MIP).

•  Nykyisen harjoituksen tulokset 
 (sisäänhengitystilavuus, teho, kuorma).

• Nykyisen harjoituksen tulokset 
(T-Indeksi %).

• Hengitysnopeuden ohjaus (äänimerkki).

• Vaihdettavat venttiilipäät useita käyttäjiä 
varten.

• Kertakäyttöinen TrySafeTM-suodatin 
saatavana testausta varten.

• Yhteensopiva happisovittimen ja kasvomaskin 
kanssa.

• Ergonomisesti muotoiltu aikuisille ja lapsille.

Näytössä olevat parametrit:
• MIP (sisäänhengityksen enimmäispaine), 

korkein keskimäärä 1 sekunnin ajalta

• PIF (sisäänhengityksen huippuvirtaus (l/s)

• harjoituskuorma (cmH2O)

• keskimääräinen teho (w)

• keskimääräinen sisäänhengitystilavuus (l)

• T-Indeksi (harjoituksen intensiteetti-indeksi).

Älykkään hengitysharjoituksen ominaisuuksia:

Täydellinen kuvaus KH-sarjan älykkään hengitysharjoituksen ominaisuuksista on sivustossa powerbreathe.com

KH1

KH1

K5K4

K4 K5

KH2

KH2

TM TM

TM TM

TM

TM

KH1 Icons 2015

Kliinisesti 
osoitettu
kultainen
standardi
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Edistyksellinen tekniikka auttaa potilaita 
ottamaan käyttöön kaikki voimavaransa

9

KHP2

Älykkään hengitysharjoituksen ominaisuuksia:

Täydellinen kuvaus KH-sarjan älykkään hengitysharjoituksen ominaisuuksista on sivustossa powerbreathe.com

KHP2
KHP2

Kliiniset tutkimukset osoittavat, että 
näytöltä saatu suora palaute lisää potilaiden 
harjoitusmotivaatiota ja auttaa sitoutumaan 
hoito-ohjelmaan (90%+). Tämä vaikuttaa 
merkittävällä tavalla hengityslihasten kuntoon ja 
potilaiden elinvoimaan.

Vastaavasti terveydenhuollon ammattilaiset 
pystyvät tarkastelemaan potilaan edistymistä, 
koska KHP2 pystyy tallentamaan ja näyttämään 
jopa 36 harjoitusjaksoa.

Sähköisesti säädettävä kartiomallinen 
vritausventtiili takaa parhaan mahdollisen 
harjoitushyödyn 

(ks. sivulla 4 oleva kaavio).

POWERbreathe KHP2 on kustannustehokas, 
helppokäyttöinen ja helppo puhdistaa. Ennen 
kaikkea harjoituksen edistymistä on helppo 
seurata.

Tekniset ominaisuudet:
• automaattisesti optimoitu harjoitustekniikka

• harjoituksen intensiteetin valitsin

• harjoituksen ohjausjärjestelmä

• harjoitustulosten näyttö.

Kliinisesti
osoitettu
kultainen
standardi

Kun hoitoalan ammattilainen on 
ensin opastanut KH1- tai KH2  
-laitteen käytössä, potilas voi jatkaa 
POWERbreathe KHP2 -mallin 
käyttämistä oman hoito ohjelmansa  
mukaisesti kotona kuntoutukseen, 
leikkausta edeltäviin 
hengitysharjoituksiin tai  
keuhkosairauden oireiden 
helpottamiseen.
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POWERbreathe Medic Plus 
edustaa POWERbreathe Medic 
RMT (Respiratory Muscle Training) 
-laitteiden seuraavaa sukupolvea. 
Sen ilmavirtauksen dynamiikka on 
65 % parempi kuin ensimmäisen 
sukupolven POWERbreathe Medic 
-laitteessa.

POWERbreathe Medic Plus -laitteen on tieteellisesti 
osoitettu vahvistavan hengitys lihaksia, helpottavan 
hengenahdistusta sekä parantavan lukuisten 
potilaiden rasituksensietoa ja elämänlaatua. 

POWERbreathe RMT/IMT -laitteet tarjoavat 
näyttöön perustuvan lääkkeettömän ratkaisun 
erilaisten hengityssairauksien ja lääketieteellisten 
tilojen, kuten COPD:n, sydämen vajaatoiminnan, 
rintakehäleikkauksen jälkeisen kuntoutuksen, 
hengityskoneesta vieroittamisen, kystisen fibroosin 
ja neuromuskulaarisen sairauden hoitoon.

POWERbreathe Medic Plus tarjoaa aloitteleville 
potilaille matalamman harjoituskuorman 
kuin yksikään tällä hetkellä saatavana oleva 
vastapainehoitoon perustuva laite.

Kun aloituskuorma on 1 cmH2O, myös 
tehohoitopotilaat tai vakavista hengitysvaikeuk-
sista kärsivät potilaat voivat aloittaa hengitys-
lihasten harjoittamisen, vaikka muussa 
tapauksessa eivät olisi voineet sitä aloittaa.

POWERbreathe Medic Plus-laitteen kuorman 
säätöväli on 1–78 cmH2O, ja se tarjoaa erittäin 
edullisen, lääkkeettömän RMT/IMT-ratkaisun 
useimpien potilasryhmien tarpeisiin.

POWERbreathe Medic Plus on ergonomisesti 
muotoiltu laite, joka edustaa uusinta mekaanista 
suunnitteluteknologiaa:

• 65 % parempi ilmavirtauksen dynamiikka.

• Helposti säädettävä vastus.

• Helppolukuinen vastusmittari.

• Matalampi aloituskuorma esim. COPD- 
 potilaiden tarpeisiin.

• Kuorman säätötasot 0–10.

• Kuorman säätöalue 1–78 cmH2O.

• Naarmuuntumattomat materiaalit.

• Helppo purkaa puhdistettavaksi.

• Pehmeä ja mukava nenäklipsi.

• Uusi suukappale on muotoiltu sopivaksi 
 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Medic
Uusi kuorman säätöväli 1–78 cmH2O

UUSI
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POWERbreathe Medic Inspiratory 
Muscle Trainer -hengitysharjoituslaite 
hyväksyttiin lääkemääräyksellä 
annettavaksi hoidoksi maaliskuussa 
2006 sen jälkeen, kun NHS (Iso-
Britannian kansallinen terveys-
viranomainen) oli tiukoin kriteerein 
arvioinut laitteeseen liittyvän kliinisen 
näytön, potilasmyöntyvyyden ja 
kustannussäästöt. 

Lääketieteen ammattilaiset käyttävät 
POWERbreathe Medic RMT/IMT -laitetta 
lääkehoidon ohessa. POWERbreathe Medic 
-harjoitusohjelmaa voidaan käyttää erillisenä 
hoitona tai osana keuhkokuntoutusta, ja se voidaan 
toteuttaa joko itsenäisesti tai valvottuna.

COPD
Vuonna 2005 Beckerman kollegoineen tutki 12 
kuukauden POWERbreathe IMT -harjoitusohjelman 
tuottamaa hyötyä ja havaitsi, että terveydenhuollon 
resurssien käyttö väheni huomattavasti. 
POWERbreathe IMT vähensi sairaalan vuode-
ostastolla vietettyjä päiviä 29 % ja yleislääkärin 
vastaanottokäyntejä 23 % lumehoitoon verrattuna.

Astma
Weiner kollegoineen havaitsi, että kohtalaista 
tai vakavaa astmaa sairastavien sairaala- ja 
poliklinikkakäynnit vähenivät 86 % sisäänhengitys-
lihasten harjoittamisen jälkeen (potilasta kohden 
tasolta 1,4 tasolle 0,2 kolmen kuukauden 
aikavälillä). Kolmessa eri tutkimuksessa Weiner 
kollegoineen havaitsi, että ß2-agonistien  
kulutus väheni keskimäärin 51 % (3,9 
puhalluksesta 1,6 puhallukseen päivässä) 
sisäänhengitys lihasten harjoittamisen  
jälkeen. Yhdessä tutkimuksessa  
kortikosteroidien käyttö väheni noin 80 %.

POWERbreathe Medic:
• Vastapaineharjoitus

• Mekaanisesti säädettävä harjoituskuorma 
 (10–90 cmH2O)

• POWERbreathe IMT -laitteet säästävät rahaa  
 ja resursseja.

Kliinisesti osoitetut  
sisäänhengitys lihasten 
harjoittamisen edut
• Sisäänhengityslihasten voima kasvaa jopa 27 %.

• Hengenahdistus helpottuu jopa 36 %.

• Elämänlaatu paranee jopa 21 %.

• Rasituksensieto paranee jopa 28 %.

• Yleislääkärikäynnit vähenevät jopa 23 %.

Heti valmis 
ja helppo-
käyttöinen.

Saatavana vuodesta 2006 alkaen
Medic

Tutkimustietoja on saatavana sivustolla powerbreathe.com

11

POWERbreathe Medic -laitteen 
sisällyttäminen kuntoutuksen  
rinnalle on tuottanut potilaille 
merkittävää etua.”

Kate Martin
Therapy Team Lead / Clinical Specialist
NHS BreathingSpace Hospital, Rotherham, UK
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POWERbreathe International laajentaa edelleen laadukkaiden, lääkkeettömien 
‘Better Breathing’ -harjoitus- ja hengityshoitotuotteiden valikoimaansa 
tekemällä yhteistyötä johtavien tutkijoiden ja tuotekehittäjien kanssa 
terveydenhuollon, urheilun, fitness-alan, opetuksen, tutkimuksen, yritysten 
hyvinvointialan, työterveysalan, armeijan, poliisin ja tullilaitoksen, 
elämäntapavalmennuksen/stressinhallinan ja unihoidon aloilla  
toimivien kuluttajien ja ammattilaisten tarpeisiin.

POWERbreathe Better Breathing -tuotteet
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Henkilökohtainen limanirrotuslaite

• Hengityshoitolaite keuhkoissa olevien eritteiden, kuten liman 
ja tulehdusnesteen irrottamiseen.

• Voidaan käyttää kroonisiin sairauksiin, kuten COPD:iin, 
astmaan tai emfyseemaan, sekä akuutteihin ongelmiin,  
kuten  limaiseen yskään, flunssaan ja keuhkoputki-
tulehdukseen.

• Perustuu uusimpaan innovatiiviseen muotoilutekniikkaan.
• Tuottaa rintaonteloon värähtelyä, joka ”ravistaa” sitkeän liman 

liikkeelle.
• Auttaa liman irrottamisessa, lisää keuhkotoiminnan 

tehokuutta, helpottaa hengenahdistusta ja väsymystä.
• Kaksi käyttäjäystävällistä suukappaletyyppiä vanhempien ja 

nuorempien käyttäjien avuksi.
• Edullinen, helppokäyttöinen, yhdelle käyttäjälle tarkoitettu 

malli, jota voidaan käyttää kotona tai kodin ulkopuolella.

Yksinkertainen helpotus limaneritykseen ja  
siihen liittyviin ongelmiin 
•  Sterilointi autoklaavissa 134 °C:ssa. Sopii monelle  

käyttäjälle, uudelleenkäytettävä, helppo ja edullinen.
• Parempi ilmavirtaus tuottaa intensiivisemmät värähtelyt.  

Avaa hengitystiet tuottamalla positiivista uloshengitys-  
painetta (PEP).

• Edistää liman irtoamista, parantaa keuhkojen  
toimintaa ja vähentää hengenahdistusta.

• COPD:n, kystisen fibroosin,  
keuhkoputkien laajentuman ja  
keuhkoputkitulehduksen hoitoon.

• Kaksi käyttäjäystävällistä  
suukappaletyyppiä vanhempien ja  
nuorempien potilaiden avuksi.

Henkilökohtainen limanirrotuslaite

• Alkuperäinen Shaker-laite on yksinkertainen ja kätevä tapa  
helpottaa liiallista limantuotantoa.

• Voidaan käyttää kroonisiin sairauksiin, kuten COPD:iin, astmaan tai 
emfyseemaan, sekä akuutteihin ongelmiin, kuten  limaiseen yskään, 
flunssaan ja keuhkoputkitulehdukseen.

• Edullinen, helppokäyttöinen, yhdelle käyttäjälle tarkoitettu malli, jota 
voidaan käyttää kotona tai kodin ulkopuolella.

Yskösten irrottamiseen aikuisille ja lapsille

UUSI

Medic
sairaaloille/klinikoille

Autoklavoitava monen 
käyttäjän ratkaisu 

hoitolaitoksiin

deluxe

classic

Lisätietoja POWERbreathe-tuotevalikoiman Shaker-sarjasta on sivustossa powerbreathe.com.

Todennäköisesti suosituimpia 
ammattilaisten, potilaiden 
ja kuluttajien käyttämiä 
limanirrotuslaitteita.Yli 

miljoona kappaletta myyty 
maailmanlaajuisesti.

Kaksi  
potilas- 

ystävällistä 
suukappale- 

tyyppiä

Kaksi  
käyttäjä- 

ystävällistä
suukappale- 

tyyppiä

TM
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POWERbreathe 
maailmanlaajuisesti

 
Pääkonttori: 
POWERbreathe International Ltd 
Northfield Road, Southam, Warwickshire  
CV47 0FG, England, UK

Puhelin: +44 (0) 1926 816100 
www.powerbreathe.com 

Jakelu:

Iso-Britannia  ja Irlanti:
HaB International Ltd
Northfield Road, Southam, Warwickshire  
CV47 0FG, England, UK

Puhelin: +44 (0)1926 816100
www.habdirect.co.uk

Saksa:
HaB GmbH  
Porschestraße 4 
21423 Winsen / Luhe,                                  
Deutschland 

Puhelin: + 49 (0) 890 81 70
www.powerbreathe.de    

Latinalainen Amerikka: 
HaB Latin America
Rua Aeroporto, 192, Chácara Marco,  
Barueri, Sao Paulo,   
CEP 06419-260,  
Brazil

Puhelin: + 55 (0)11 3809 8700
www.powerbreathebrasil.com.br

USA:

POWERbreathe USA 
c/o 7621 East Joy Road, Ann Arbor,  
Michigan, 48105,  
USA

Puhelin: +00 1 (0)734 996 5900
www.powerbreathe-usa.com 

Kaikkien muiden alueiden jakelutiedot:
www.powerbreathe.com

Kliinisesti
osoitettu 

kultainen standardi 
kliiniseen ja  

potilaskäyttöön

Lisätietoja POWERbreathe-tuotteista, 
lääkkeettömästä hoidosta, terveyden huollosta, 
lääketieteellisestä hoidosta ja näihin liittyvistä 
Better Breathing -ohjelmista on sivustossa 
powerbreathe.com

POWERbreathe Internationalin viimeisten tietojen mukaan 
tässä olevien spesifikaatioiden, kuvausten ja havainnollistavan 
materiaalin uskotaan olevan tarkkoja painohetkellä.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta 
valmistajan jatkuvan kehitysohjelman vuoksi. Esitettyjen laitteiden 
tulokset voivat vaihdella koehenkilöistä ja -olosuhteista riippuen.

POWERbreathe International pidättää oikeuden ilman 
ennakkoilmoitusta lopettaa milloin tahansa oman harkintansa 
mukaan minkä tahansa tässä mainitun tuotteen tai muuttaa 
teknisiä tietoja tai malleja ilman velvoitetta asiakkaalle. Kaikki 
valokuvaus, tuotekuvaukset ja tuotetiedot ovat tarkoitettu vain 

ohjeiksi, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
POWERbreathe International ei ole vastuussa epätarkkuuksista, 
virheistä tai puutteista.

Huomaa: Tässä olevat tiedot eivät välttämättä koske tiettyjä 
alueita eli Yhdysvaltoja, jos epäilet, ota yhteyttä oman alueesi 
asianomaisiin viranomaisiin.

Jos olet epävarma, ota yhteyttä lääkäriisi ennen POWERbreathe-
harjoittelun tai muun fyysisen toiminnan aloittamista.

POWERbreathe-logotyyppi on rekisteröity tavaramerkki ja 
Breathe-Link on POWERbreathe Holdings Ltd: n tavaramerkki. 

Kaikki POWERbreathe-tuotenimet ovat POWERbreathe  
Holdings Ltd: n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikki muut tavaramerkit tai rekisteröidyt tavaramerkit ovat 
omistajiensa omaisuutta.

© 2020 POWERbreathe International Ltd. Northfield Road, 
Southam, Warwickshire CV47 0FG, England, UK.
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