POWERbreathe K2
Gyors áttekintés
A POWERbreathe K2 egy olyan modell, melyet haladók számára fejlesztettek ki, akik légzés edzést (légzőizom erősítést) igényelnek, és akik
vizuálisan, egy táblázatban szeretnék látni a fejlődésüket a korábbi ’terhelési’ szakaszokról.
A POWERbreathe K2 ideális:
•

Rossz egészségügyi állapotból, mozgásszegény életmódból vagy idős korból eredő légzési nehézségekkel küzdők számára

•

Sportszakemberek számára, beleértve az edzőket, terapeutákat, sportolókat, a rekreációs fitnesz vagy sportok szerelmeseit

•

Egyenruhás szolgálatot végzők számára – hadsereg, haditengerészet, légierő, rendőrség, tűzoltóság

•

Előadók számára, beleértve az énekeseket, színészeket, zenészeket, előadókat és tanárokat

A POWERbreathe K-Sorozat a POWERbreathe Belégző Izom Tréning (légzésedzés) termékek 3. generációja, és a világ első hordozható
precíziós elektronikus belégző izom erősítője, diagnosztikai eszköz, tréning és ellenőrző rendszere, mely kiváló teljesítményt nyújt. A
POWERbreathe K2 újratölthető és egy töltő és kijelző állvánnyal ellátott. A POWERbreathe K-Sorozat az ellenállás edzés alapelveit alkalmazza. Ahogyan súlyzót használunk a karizmaink erősítésére, a légzéshez a POWERbreathe ajánlott, mely elektronikusan vezérelt,
a gyorsreagálású szelep ellenállást tesz lehetővé a belégzéshez – ezzel növelve a belégző izmok erejét és kitartását. A POWERbreathe
K-Sorozat ellenállás edzése kifejezetten arra lett kialakítva, hogy illeszkedjen a dinamikus változásokhoz a légzési izomerőben, a lélegzetvételen keresztül és képes legyen automatikusan alkalmazkodni a belégző izmok erejének a növekedéséhez minden edzésszakasz elején.
Az edzés mérési eredményei megjelennek a képernyőn, így az edzés folyamata nyomon követhető és az edzéstechnika optimalizálható.
A POWERbreathe edzésrendszere, mely naponta kétszer 30 lélegzetvételből áll, csak napi néhány percet vesz igénybe, és megfelelő
alkalmazás mellett, már néhány hét után érezhető a jótékony hatása. A POWERbreathe gyógyszermentes és természetes, nincsenek mellékhatásai vagy gyógyszerkölcsönhatásai.
Áttekintés
• Automatikusan optimalizáló IMT technológia – automatikusan alkalmazkodik az edzéskövetelményekhez, a belégző izom erejéhez
• Fejlett, változó terhelésű edzés – optimálisan illeszkedik a belégző izmok erejéhez
• Gyorsreagálású szelepmechanizmus a belégző izmok terheléséhez
• 1 x légzésmód: Edzés
• Egyszerű LCD menürendszer a különböző beállítások közötti navigáláshoz és az edzéseredmények megtekintéséhez
• Az eredmények megjelenítése
a legújabb szakasz terhelése (cmH 2O)
a belégző izmok erejének fejlődése (%)
az előző szakasz terhelése (cmH 2O)
a terhelésre vonatkozó előzmények grafikus megjelenítése (az utóbbi 38 szakasz)
tüdő térfogata (liter)
• Edzésvezérlő rendszer, mely légzésütemezőt is tartalmaz
• Tudományosan bizonyított, nyomásküszöb edzéstechnika
• Újratölthető
• Elemeire bontható, így könnyen tisztítható
• Ergonomikus szívóka kialakítás, felnőtt és gyermekgyógyászati alkalmazásra is megfelelő
• Ergonomikus fogófelület

Használat és karbantartás
•
•
•
•
•
•
•

A teljes leírás a kézikönyvben található. Gyors indítás
Töltse fel a készüléket.
Kapcsolja be.
Válassza ki a menüből a Start, majd pedig a Train opciókat.
Helyezze fel az orrcsipeszt.
Lélegezzen – amíg hallja a hangjelzést. Ismételje meg 30 lélegzetvételen át.
Nézze meg az eredményeket.

Tisztítás
A POWERbreathe K2 készülék nyállal érintkezik a használat során. Javasolt heti néhány alkalommal eltávolítani a szelepfejet és kb. 10
percig meleg vízben áztatni (a részletekért tekintse meg a POWERbreathe kézikönyvet), de hetente egyszer áztassa a szelepfejet enyhén
sterilizáló oldatba víz helyett, a POWERbreathe Tisztító Tablettákat használva – csak 1 tabletta javasolt alkalmakként.
Műszaki adatok POWERbreathe K2 Belégző Izom Tréner
• Töltő és kijelző állvány
• Puha tapintású orrcsipesz
• Tároló táska
• 4 tisztító tabletta
• Használati útmutató
Óvintézkedések
Ha bármilyen kétsége támad a POWERbreathe K2 alkalmasságáról, vagy rossz az egészségi állapota, konzultáljon a kezelőorvosával.
A belégző izom edzés (légző izom edzés), csakúgy, mint a POWERbreathe-el való edzés, nem javasolt spontán pneumothorax (összeesett
tüdő, melyet nem traumás sérülés okozott pl. (törött bordák) szenvedett páciensek számára, mert ez a betegségbe való visszaeséshez
vezethet. Egy traumás pneumothorax és/vagy bordatörés után a POWERbreathe nem alkalmazható a teljes felépülést megelőzően.
A belégző izom edzés nem alkalmas azok számára, akiknek a közelmúltban perforált dobhártyája volt. 16 éven aluliak csak szülői felügyelet mellett használhatják a POWERbreathe-t.
Főbb jellemzők:

Intenzitása

Edzés
Útmutató

Edzés
Eredmények

Edzés Index

Egyszeri
Lélegzetvételi
Teszt

Te és Én
Funkció

Mosható
Szelep

Tulajdonságok
Classic
Mechanikusan állítható változtatható
terhelés
Állítsa be a változtatható terhelést (10-274
cmH2O) mechanikusan, kézi vezérléssel.
A PLUS modell tulajdonságai 65% fölötti
javulást eredményeznek a légáramlási teljesítményt illetően.
Manuálisan állítható változtatható terhelés
Állítsa be manuálisan a változtatható terhelést (5-200 cmH2O)
Fejlett, elektronikus változtatható terhelés
Az elektronikusan vezérelt ellenállás szelep változtatható edzésellenállást biztosít
Nyomásküszöb edzés
Klinikailag bizonyított és megbízható
edzéstechnika, amely nyomásos terhelés
elleni légzést tesz lehetővé
Ergonomikus kialakítás
Felhasználóbarát kialakítás, amely kényelmesebb használatot tesz lehetővé
Antimikrobiális csutora
Megakadályozza a baktériumok szaporodását, valamint ftalát és latex PVC mentes
Automatikusan-optimalizáló IMT technológia
Automatikusan alkalmazkodik az egyéni
edzéskövetelményekhez
Az előzmények megjelenítése grafikusan
Az utolsó 36 edzésszakasz előzményeit
grafikusan megjeleníti
Egyszeri lélegzetvétel teszt
Méri a belégző izom erőt, a belégzés
áramlási sebességének a maximumát, és
a belélegzett levegő térfogatát egy lélegzetvételnél
Automatikus bemelegítő mód
Automatikusan beállítja az optimális ellenállást a gyakorlatok előtti belégző izom
bemelegítéshez

Plus

K1

K2

K3

K4

K5

Automatikus levezető mód
Automatikusan beállítja az optimális ellenállást a gyakorlatok utáni levezetéshez a belégző izmokhoz.

With Breathe-Link
IMT Software
Breathe-Link szoftver
Valós idejű légzésmérő és elemző szoftver.
A K5 kompatibilis PC-vel és MAC-kel. A K4
PC kompatibilis. Maximalizálja az edzés és
a teszt teljesítményt valós időn belül. Az
eredményeket eltárolja az elemzéshez.
Breathe-Link import és export
Import és export.bre fájlok (a .bre egy fájl
kiterjesztés), melyek lehetővé teszik a
Breathe Link felhasználók közti adatmegosztást számítógépen keresztül.
Breathe-Link grafikus nézet
Valós idejű, élő teszt visszajelző grafikonok, amelyek lehetővé teszik, hogy a
grafikus kijelző könnyen érthető legyen,
lehetővé téve, hogy minden egyes légzést
ellenőrizzen, fejlett vizuális visszajelzéssel,
hogy segítsen növelni a teljesítményét.
Breathe-Link Analitikus Pro nézet
Részletes, szimultán pillanatnyi helyzet
megjelenítése és minden belégző izom
edzés adat elemzése
Breathe-Link szakasz részleteinek
nyomtatása
Lehetővé teszi a részletes, magas felbontású adatokat minden szakaszról és teljes
feljegyzéseket is megtarthat, valamint
megoszthatja az edzés előzményeket a
részletes elemzés érdekében
Breathe-Link PDF generátor
Lehetővé teszi a részletes, magas felbontású adatokat minden szakaszról és teljes
feljegyzéseket is megtarthat, valamint
megoszthatja az edzés előzményeket a
részletes elemzés érdekében PDF formátumban
Breathe-LinkCustom Mód
Lehetővé teszi, hogy elkészítse és feltöltse
a személyre szabott légzés edzés szakaszait.

Tulajdonságok
Classic

Plus

K1

K2

K3

K4

K5

POWERbreathe Tulajdonság Lista
Az edzés technológia jellemzői:
Auto IMT: A POWERbreathe K-Széria automatikusan optimalizálódó belégző izom tréning rendszer automatikusan alkalmazkodik a személyes
edzési szükségletekhez.

Edzés Intenzitás: Az Edzés Intenzitás beállítási
opció lehetővé teszi az ellenállás kézi vezérlését
10-200cmH2O, hogy megfeleljen a személyes
edzési szükségleteknek.

Edzés Útmutató: A K-Széria Edzés Útmutató
rendszer légzés ütemező útmutatást biztosít,
megjeleníti a még hátralévő lélegzetvételek
számát, és jelzi amikor a munkamenet véget ér.

Breathe-Link Jellemzők:
Edzés Index: Megjeleníti a hatékonyság és az
eredményesség értékelését ( gyenge, közepes,
átlagos, jó, kiváló) az elért munkamennyiség
alapján

Légzési Energia: A mechanikus légzési munka
mérése, a légző energia egyesíti a belégző izmok által kifejtett erőt és a belélegzett levegő
térfogatát.

Edzés Eredmények Elemzése: A legutóbbi 36
edzés történelmét grafikusan megjeleníti, amely
lehetővé teszi a trendek és a korábbi legjobb
eredmények vizsgálatát.

Légzési Edzés PC alkalmasság: PC kapcsolat
USB-n keresztül, mely lehetővé teszi az elvégzett edzés és teljesítmény. Speciális tréning és
tesztelési paraméterek kiválasztása, majd a
belégzőizom állapotának és a tréning folyamatának értékelése.

Légzési Edzés Személyreszabás: Lehetővéteszi a személyre szabott légzés tréning elkészí
tését és feltöltését.

Breathe-Link Analytics Pro-View: Légzéssel
kapcsolatos eredmények részletes vizsgálata,részletes, egyidejű ábrázolást és elemzést biz
tosít minden belégzőizom tréning adatról.

A technológia jellemzői:
Bemelegítő és Levezető mód: Automatikusan beállítja az optimális ellenállást a belégző
izmoknak a bemelegítéshez és a levezetéshez.

Az edzés visszajelzés és teszt jellemzők:
Edzés eredmények: Részletes légzés tréninget
tesz lehetővé, mely visszajelzést tartalmaz:
Terhelés (H2Ocm), Energia (Watt) és Belélegzett
térfogat (Liter).

Mosható szelep: A K-Széria szelepfeje eltávolítható, hogy a POWERbreathe tisztító oldattal
(mely külön megvásárolható) meg lehessen
tisztítani.

Te és Én Opció: A cserélhető szelepfej lehetővé
teszi, hogy a készüléket többen is használják
(további szelepfejek külön megvásárolhatóak).

Tölthető: Tölthető energia rendszer, automatikus kikapcsolás, és töltöttségi szint jelző.

Erő Index: Kiszámítja a belégzési izomerőt
(cmH2O) a legmagasabb belégzési csúcsáramlás alapján. Az erő index és a becsült érték öszszehasonlításra kerül.

Egyszeri Lélegzetvétel Teszt: A belégzési
izomerő, belégzési csúcsáramlás, egy légvétellel belélegzett levegőtérfogat mérése. Értékeli a
belégzési izomerőt (gyenge, közepes, átlagos,
jó, kiváló), a becsült értékkel összehasonlítva.

A K-Széria egészségügyi jellemzői:
Többfelhasználós szűrő: Kompatibilis a
TrySafeTM antibakterialis/antivirális szűrőkkel,
hogy többen tudják használni (külön megvásárolható).

Légzőszervi Izom Tesztelés (RMT): Maximális
belégzési nyomás (MIP) és belégzési csúcsáramlás teszt (PIF), a belégzési izom értékelésért.

POWERbreathe Ügyfélszolgálat
POWERbreathe Időtakarékos tréning
A POWERbreathe megvásárlásakor sokkal többet kap, mint amit a csomag tartalmaz. Ott leszünk, hogy maximalizáljuk a vásárlás hasznát a tréningtámogatások által
világszerte
•
•

Gyártói garancia
Széleskörő telefonos ügyfélszolgálat

Kizárólagos Forgalmazó: Apex Pharma Kft.

POWERbreathe K–Széria Modell
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• Jelzi a tartalmazott funkciókat

•
•

1 1. megjegyzés: A KH1 és a KH2 modellek, S-index teszt eredmény a PIF tesztet követően
2 2. megjegyzés: A K2, K3, K4 és K5 modellek, a maximális áramlás eredménye az S-indexet követően
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