
Titreşimli pozitif nefes tedivi sistemi veya OPEP cihazı akciğerlerde birikmiş 
mukusun gevşetilerek sökülmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır
Eğer Kistik Fibroz gibi bir akçiğer hastalığı varsa OPEP teviler gerekebilir,
yada KOAH Hastalarının her gün ürettikleri mukus miktarının azaltılmasına
yardımcı olabilir. OPEP tedavisi tene�us yoluyla ve nefes erme yoluyla yapılır
Cihazı bir kaç kullanımdan sonra mukus öksürük yolu ile atılır. 

Cihaz Üzerinden nefes vediğiniz zaman nefesinize karşı çok hızlı
darbeler hissedeceksiniz, Bu direncli darbeler hava yollarına 
tutunmuş mukusu sallayarak gevşmesine yardımcı olur. Bu 
gevşeyen mukus kücük hava yollarının dışına taşındığı zaman
öksürük yoluyla dışarı atılabilir.
Eğer tedaviniz için nebulizatör kullanıyorsanız, professiyonel
bir uzman onayıyla toplam tedavi süresini 
azaltmak için birlikte kullanabilirsiniz

Titreşimli Pozitif Nefes Tedavi
Sistemi  Nedir? 

OPEP Nasıl Çalışır ? 

www. aerobikaopep .comwww. aerobikaopep .com
Oscillating Positive 
Expiratory Pressure Therapy System

www.mesitas.com.tr
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725 Third Street, London, Ontario, 
Canada, N5V 5G4
+1-519-455-7060
+1-519-455-7858
customerservice@trudellmed.com
www.trudellmed.com

Cihazı Dikkatli bir şekilde inceleyin ve Direnc
ayarının size uygun olduğunda emin olun 

Rahat bir pozisyonda oturun, ve dudaklarınızla
ağızlık parçasının etrafı sıkı bir şekilde kapatın

Derin ama akciğerlerinizi tamamen doldurmadan
bir nefes alın

Nefesinizi 3 sn. tutun

Nefesinizi aktif bir şekilde verin, fakat zorlamadan
Aldığınız nefesten en az üç kat uzun bir nefes verin
Nefes verme esnasında yanaklarınızı Düz ve
sağlam tutun 

Derin nefes alarak ve uzun nefes verek vererek
işleme 10-20 nefes boyunca devam edin ve 
daha sonra hava yollarınızı temizlemek için
2-3 kez öksürün, uzman sağlık personeli 
öksürme tekniği ile ilgili size yardımcı olacaktır. 

Bunu 10 -20 dk. boyunca sürdürün yada 
Uzman hekiminizin yazdığı şekilde yapın.

Her gün en az 2 defa10-20 dk.lık sürelerde yapılmalıdır
Amacımız günlük olarak mukusun en az üretilmesi yani
hava yollarının temizlenmesidir.
Eğer akciğerlerinde çok daha fazla mukus geliyorsa
Aerobika* nızı daha sık kullanmanız gerekmektedir 

Bu Basit adımlar size OPEP tedavisini
En iyi şekilde sağlayacaktır 

Tedavideki Öksürük Nedir?
Öküsürük yukarı ve aşağı mukus 
haraketine yardımcı olacaktır. Bir ayna
üzerine sis oluşturmak için nefesimizi 
kullandığımız gibi kısa ve sığ bir nefe alın
ağzınızı “O” şeklinde yaparak güçlü bir 
nefes verin bu profesiyonel teknik
sağlığıza yardımcı olacaktır. 

Etkin Nefes Nedir?

DİRENC AYARINIZ:

Aktif soluma en iyi açıklama yolu;
bir balonun hava indirmesi gibi tarif
edilebilir - ama mumları ü�ediğimiz 
gibi güçlü değil. Aerobika* PEP cihazı
nefes verme esnasında size direnc 
yapacaktır, bunun anlamı nefes verme 
esnasında normalden daha fazla 
enerjiye ihtiyacınız olacaktır
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http://youtu.be/iy2oYadhF9Q
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