
PARI O-PEP

Dechová rehabili tační pomůcka

PARI GmbH

Popis

O-PEP je fyzioterapeutická pomůcka, která výrazným
způsobem přispívá ke zlepšení efektivity dýchání u pacientů
s dechovými obtížemi. Účinně uvolňuje bronchiální sliznice
a pomáhá čistit dýchací cesty. Léčebná metoda je založena
na principu střídavého výdechového přetlaku. Výsledkem
léčby je snadnější dýchání díky zvýšené periferní plicní
ventilaci, snížená dušnost a zvýšená mobilizace sekretu
z  průdušek.

Primární určení pro pacienty s:

- produktivním i neproduktivním kašlem
- bronchitidou , chronickou bronchitidou
- astmatem s významnou obstrukcí dýchacích cest
- chronicky deformovanými stěnami průdušek
- cystickou fibrózou
- plicním emfyzémem
- pachypleuritidou

Výhody

• zmírňuje neproduktivní kašel a dušnost

• možnost dezinfekce a sterilizace

• použití možné vsedě i vleže

• jednoduchá, lehká, odolná konstrukce

• jednoduchá údržba

• snadné používání i pro děti

• hygienický a bezpečný

• lze předepsat na pojišťovnu

Za předpokladu dodržení správného úhlu je možné
pomůcku používat nejen ve vzpřímené poloze, ale také
vsedě i vleže. Uvolňuje hlen pomocí vibrace a tlaku. Změnou
úhlu při použití rehabilitační pomůcky O-PEP lze regulovat
intenzitu vibrací. Velmi jednoduchá údržba. O-PEP je
rozebíratelný, všechny části lze snadno dezinfikovat. Pro
domácí použití lze mýt v myčce. V případě nemocničního
použití lze pomůcku sterilizovat. Balení obsahuje poutko a
pouzdro pro hygienické skladování a bezpečnou přepravu.
Možnost předepsat pojišťovně.

www.mr-diagnostic.cz

Aktivní pomůcka pro dechovou rehabilitaci

- zbavuje pacienta obtěžujícího hlenu
- slouží jako prevence neproduktivního kašle
- usnadňuje dýchání
- zlepšuje výměnu plynů
- zvyšuje vitální kapacitu plic
- snižuje odpor v dýchacích cestách

Předpis pojišťovně

- PARI O-PEP lze předepsat 1 x za 2 roky
- pomůcku mohou předepsat ALG, PED, PNE, NEU, REH
- bez doplatku
- kód 50081 1 9
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Technická data

rozměry (v x š x h) 60 mm x 90 mm x 40 mm
hmotnost 78 g

Typy produktů

PARI O-PEP

Objednací kód

01 8G5000

Kompletní balení PARI O-PEP

materiál polyoxymethylen

PARI O-PEP s poutkem

Společnost MR Diagnostic s. r. o. si vyhrazu je právo na tiskové chyby a změny uvedených údajů .
Vyobrazení produktu je pouze ilustrativní a může se měnit d le požadovaných opcí.
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