
 

INSTRUKCJA - Tri-Gym 
Urządzenie do treningu oddechu (trenażer oddechowy) w dwóch niezależnych trybach pracy: wdechu i/lub 

wydechu z możliwością ustawienia oporności przez regulację zaworów dla obu trybów. Aparat składa się z 

trzech stopniujących cylindrów wskazujących szybkość przepływu powietrza (600, 900, 1200 ml/s). 

Różnokolorowe kuleczki w cylindrach wskazują przybliżony w danej chwili przepływ powietrza przez 

aparat. Przyrząd jest również wyposażony w dwa regulowane zawory, które kontrolują opór wdechu i 

niezależnie opór wydechu. W zestawie znajduje się również rura z ustnikiem. 
  

 

 

 

                                                          
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                 -  Wyjmij aparat z opakowania, sprawdź wszystkie części i złącz je ze sobą. 

 

A. ĆWICZENIA WYDECHU 

1. Przekręć zawór znajdujący się na wierzchniej części aparatu (A) aż do uzyskania pożądanego 

oporu powietrza. 

2. Numery od 0 do 8 wskazują opór wydechu w sposób narastający. Jest możliwe monitorowanie 

wartości oporności dodatniego ciśnienia poprzez podłączenie manometru pomiędzy główną 

częścią aparatu a rurą w punkcie (B). 

3. Używając ustnika (C) należy wypuszczać z siebie powietrze do urządzenia powodując 

podnoszenie się kolorowych kulek w zależności od siły przepływu powietrza. 

 

B. ĆWICZENIA WDECHU 

1. Przekręć zawór znajdujący się na spodniej części aparatu (D) aż do uzyskania pożądanego oporu 

powietrza. 

2. Numery od 0 do 9 wskazują opór wdechu w sposób narastający. Jest możliwe monitorowanie 

wartości oporności ujemnego ciśnienia poprzez podłączenie manometru pomiędzy główną częścią 

aparatu a rurą w punkcie (B). 

3. Używając ustnika (C) należy wciągać do siebie powietrze z urządzenia powodując podnoszenie się 

kolorowych kulek w zależności od siły przepływu powietrza. 

Oba ustawienia są niezależne od siebie. Można jednocześnie ćwiczyć wdech i wydech lub osobno 

każdą z tych czynności. 

 

UWAGA: 

Produkt przeznaczony jest dla pojedynczego pacjenta. Produkt niesterylizowany. Bez lateksu. 

 

MYCIE i DEZYNFEKCJA: 

Używaj delikatnych środków myjących. Nie sterylizuj i nie używaj przez więcej niż jednego 

pacjenta. Po zaleconym okresie używania wyrzuć produkt zgodnie z normalnymi procedurami. 

 

OSTRZEŻENIE: 

Używanie aparatu musi odbywać się pod okiem i według wskazówek lekarza specjalisty. 

 

Dystrybutor w Polsce: RESPICARE FAYEZ AFANA  
Ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa, TEL 22 4000707, 692495196, fayezafana@respicare.pl, biuro@respicare.pl 
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