POWERbreathe Plus (MR) 2. Szint (Fekete)
Gyors áttekintés
POWERbreathe Plus – 2. generációs POWERbreathe Belégző Izom Edzés sorozat (légzőizom erősítő), csúcstechnológiás ergonomikus kialakítással, optimalizált légáramlás teljesítménnyel és antibakteriális tulajdonságokkal.
Közepes ellenállás

2. szint

Közepesen formában lévők számára

Kinek ajánlott?
• Bárkinek, aki rendszeresen testmozgást végez, vagy aktívan sportol
• Előadóművészek számára, akik nehezen tudják irányítani a légzésüket vagy a hangjukat
• Akiknek a szakmája védőruhát igényel, mint például az egyenruhás szolgálatot végzők
• Akiknek a szakmája légzésvédő eszközt igényel, mint például a tűzoltók vagy mentősök
• Bárki számára, aki fizikailag nagy aktivitást végez, mint például a hegymászók, síelők és fegyveres erők
•

Asztmás sportolók részére

•

Azok számára, akik sérülésből épülnek fel vagy rehabilitáció alatt állnak

•

Bárki számára, aki könnyen fullad és mérsékelten egészséges

A POWERbreathe Plus sorozat az ellenállás edzés elveit alkalmazza. Ahogyan súlyzókat használunk a karizmok
edzésére, a POWERbreathe-be lélegezve, az alacsony, változó ellenállás jobban megdolgoztatja a légző izmokat – így
érősítve őket és növelve a kitartásukat. A gyógyszermentes, könnyen kezelhető, kézi készülék már néhány nap használat után érezhetően erősíti a légző izmokat, 3 hét használat után csökken a légszomj, és 4 héten belül megkönnyíti
a mindennapi tevékenységeket.
Tulajdonságok
• Gyógyszermentes és természetes, mellékhatások és gyógyszerkölcsönhatások nélkül
• Tudományosan bizonyított, nyomásküszöb edzéstechnika
• Kalibrált belégzési terhelés (alacsony ellenállás)
• Állítható ’alacsony’ edzésellenállás ( 10 állítható edzésszint)
• Ellenállás / edzésszint jelző
• Teljesen mosható kialakítás
• Antibakteriális fúvóka
• Ergonomikus fúvóka kialakítás, alkalmas felnőttek és gyermekek számára egyaránt
• Akár 65%-os javulás a légáramlási teljesítményt illetően (a POWERbreathe Classic-hoz képest)
• Ergonomikus markolat
• Teljesen integrált terhelési mechanizmus
• Szövet tároló táska
• Ergonomikus, puha tapintású orrcsipesz (úszáshoz is alkalmas)

Műszaki adatok
A Csutora anyaga: latexmentes PVC
Használat és karbantartás
A POWERbreathe Plus sorozat az ellenállás edzés elveit alkalmazza. Ahogyan súlyzókat használunk a karizmok
edzésére, a POWERbreathe-be lélegezve, az alacsony, változó ellenállás jobban megdolgoztatja a légző izmokat – így
érősítve őket és növelve a kitartásukat.
Egyszerűen helyezze fel az orrcsipeszt, hogy összenyomja az orrcimpákat és aztán lélegezzen a POWERbreathe-en
keresztül (a szokásostól kicsit nagyobb lélegzetvétellel), a többit hagyja a gépre. Már 4 héten belül észrevehetően
javul a légzés hatékonysága. Teljes instrukciókkal kapható.keresztül (a szokásostól kicsit nagyobb lélegzetvétellel),
a többit hagyja a gépre. Már 4 héten belül észrevehetően javul a légzés hatékonysága. Teljes instrukciókkal kapható.
Laboratóriumi tesztekkel bizonyított edzésrendszer
1. Naponta kétszer egyszerűen lélegezzen 30-szor és állítsa be az ellenállási szintet. Ez kevesebb, mint 5 percet
vesz igénybe.
2. Ahogy erősödnek a légző izmok, egyszerűen csak növelje az ellenállási szintet, ugyanúgy, ahogyan más feladat
esetében is tenné.
3. Néhány nap használat után érezhetően erősíti a légző izmokat, 3 hét használat után csökken a légszomj, és 4
héten belül megkönnyíti a mindennapi tevékenységeket.
A POWERbreathe Classic és POWERbreathe Plus ideális azok számára, akik megteszik az elsőlépést a légzőizmok
erősítése felé.
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LR Light Resistance Alacsony ellenállás

1. szint.

MR

MR Medium Resistance Közepes ellenállás
2. szint.
				

Azok számára, akik közepesen vagy nagyon
edzettek

HR

HR Heavy Resistance Nagy ellenállás
3. szint.
			

Csak azoknak ajánlott,akik elérték a maximális
terhelést a közepes ellenállási szinten

Bevezető szint új felhasználók részére

Terhelés beállítási tartomány: Szint 0–10
Modell

Terhelés (-cmH2O)
Szint 0

Szint 1

Szint 2

Szint 3

Szint 4

Szint 5

Szint 6

Szint 7

Szint 8

Szint 9

Szint 10

LR (Alacsony Ellenállás/Wellness)

17

25

33

41

49

58

66

74

82

90

98

MR (Közepes Ellenállás/Fitness)

23

39

55

72

88

104

121

137

153

170

186

HR (Magas Ellenállás/
Sport változat)

29

53

78

102

127

151

176

200

225

249

274

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

Tisztítás
POWERbreathe készüléke a használat során nyállal érintkezik. Ajánlatos heti néhány alkalommal meleg vízben áztatni a POWERbreathe készülékét kb. 10 percig (további információért tekintse meg a használati útmutatót), de hetente
egyszer lágy tisztító oldatban áztassa a POWERbreathe készülékét víz helyett, a POWERbreathe tisztító tablettákat
alkalmazva – 1 tabletta elegendő egyszerre.
Műszaki adatok
• POWERbreathe Plus Különleges Kiadású Fekete Színben (közepes ellenállású) belégzőizom tréner
• Orrcsipesz
• PVC tároló táska
• 4 tisztító tabletta
• Használati útmutató
Óvintézkedés
Ha bármilyen kétsége támad a POWERbreathe 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.
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Light Resistance Alacsony ellenállás
Light
Resistance
(1 Szint)

Medium
Resistance
(2 Szint)

Heavy
Resistance
(3 Szint)

1. szint. Bevezető szint új felhasználók részére

Medium Resistance Közepes ellenállás 2. szint. Azok számára, akik közepesen vagy
nagyon edzettek
Heavy Resistance Nagy ellenállás

3. szint. Csak azoknak ajánlott,akik elérték a maximális terhelést a közepes ellenállási
szinten

