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Szybka,
innowacyjna metoda
oczyszczania 
dróg oddechowych

Instrukcja prawidłowego użycia:

Każde ćwiczenie powinno być powtórzone dwukrotnie w sposób opisany poniżej:

1) Trzymaj Flet Płucny zwrócony ku dołowi, jak pokazano na obrazku obok.
2) Zrób głębszy niż normalnie wdech.
3) Ustami obejmij szczelnie ustnik.
4) Ostrożnie ale i energicznie zrób wydech przez Flet Płucny z siłą potrzebną 
 do zgaszenia świecy. W czasie wydechu pasek wewnątrz fletu będzie wibrował 
 wzbudzając fale akustyczne. Należy się skupić aby w czasie wydechu 
 pasek stale wibrował.
5) Po pierwszej próbie zrób krótką przerwę i powtórz cały proces kolejny raz.

Odczekaj ok. 5 sekund aby oddech się wyrównał, powtórz powyższą procedurę.

Ta prosta procedura powinna być powtarzana 20 razy, każdorazowo po 2 serie wydechów. 
W zależności od stanu zdrowia pacjenta ćwiczenia z Fletem Płucnym należy zaczynać od jednej/dwóch serii 
ćwiczeń dziennie, a następnie, stopniowo ilość ta może być zwiększana.
Proszę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu uzyskania dalszych informacji, wskazówek
oraz ostrzeżeń.

Czas trwania i częstotliwość ćwiczeń z Fletem Płucnym:

Lekarz decyduje i doradza pacjentowi jak często należy ćwiczyć z Fletem Płucnym oraz jak długo ma trwać 
każda z sesji ćwiczeń. Zaleca się by sesje ćwiczeń były prowadzone rano i popołudniu/wieczorem. 
Każda z sesji powinna trwać od 5 do 10 minut w zależności od kondycji fizycznej pacjenta. 
Aby uniknąć zmęczenia wywołanego ćwiczeniami najlepiej poprzestać na danej ilości sesji mieszcząc się 
w limicie czasu niż je przedłużać o kolejne minuty.
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Co to jest Flet Płucny?

Flet Płucny jest nowoczesnym, wyjątkowym urządzeniem do rozrzedzania i usuwania śluzu 
z dróg oddechowych pacjenta. Skuteczność działania została potwierdzona w badaniach 
klinicznych a samo urządzenie jest opatentowane i zarejestrowane jako wyrób medyczny. Jego 
praktyczne zastosowanie związane jest z toaletą drzewa oskrzelowego poprzez oczyszczanie płuc 
z zalegającej wydzieliny w każdych warunkach (model THERAPEUTIC), również w warunkach 
domowych. Flet Płucny można również wykorzystać do uzyskania próbek plwocin w celach 
diagnostycznych (model DIAGNOSTIC). 
Urządzenie składa się z części głównej (plastikowy tubus), ustnika i membrany - paska, który wytwarza 
wibracje akustyczne.

       Dostępne są dwa modele:

Model diagnostyczny P/N 1005-01
Jedną z metod pobierania próbek wydzieliny z dolnych dróg oddechowych jest indukowanie plwociny do badań 
mikrobiologicznych i cytologicznych. Jest to bezpieczna, nieinwazyjna metoda stosowana zarówno u dzieci 
jak i dorosłych, wykorzystywana do monitorowania astmy zawodowej oraz do diagnostyki zapalenia płuc, raka płuca, 
gruźlicy, sarkoidozy, śródmiąższowych chorób płuc, mukowiscydozy. 
Test ten ma zastosowanie również przy badaniu chorób układu oddechowego wynikających z zanieczyszczenia 
środowiska.

Przy wykorzystaniu Fletu Płucnego test ten można przeprowadzić w sposób łatwy i szybki (wersja diagnostyczna), 
i staje się on doskonałą, lepiej tolerowaną przez pacjenta alternatywą dla metody indukcji plwociny hipertonicznym 
roztworem soli.
Flet Płucny (wersja diagnostyczna) dostępny jest w opakowaniu zawierającym 10 zestawów i może być użyty kiedy 
tylko będzie potrzebne pobranie próbek plwocin z dolnych dróg oddechowych.
Każdy z zestawów umożliwia wymianę ustnika i paska po użyciu oraz sterylizację tubusa, lub też korzystanie 
każdorazowo z nowego zestawu aby całkowicie wyeliminować możliwość przeniesienia zakażeń.

Model Terapeutyczny P/N 1003-01
Flet płucny w wersji terapeutycznej umożliwia efektywną toaletę drzewa oskrzelowego w warunkach domowych. 
Rehabilitacja można być rozpoczęta w domu jak również na oddziale szpitalnym. 
Model terapeutyczny Fletu Płucnego zawiera w zestawie 14 wymiennych pasków, które wystarczają na 6 miesięcy 
regularnego stosowania, a łatwo demontowalny ustnik ułatwia czyszczenie urządzenia. Dodatkowe paski dostępne 
są do nabycia u dystrybutora.

Jak działa Flet Płucny?

Podczas tego prostego, kilkuminutowego ćwiczenia powtarzanego raz lub dwa razy 
dziennie (w zależności od wskazań lekarza lub fizjoterapeuty) należy ostrożnie ale 
i energicznie wdmuchać powietrze w ustnik z siłą wystarczającą do wprowadzenia
wewnętrznego paska  w wibrację. 
Flet Płucny generuje dźwięki niskiej częstotliwości(16-25 Hz), które jak 
pokazują badania, są wystarczająco silne do rozluźnienia i oderwania 
zalegającego głęboko w płucach śluzu. Wydzielina w sposób 
naturalny i stopniowy jest przemieszczana ku górze, w kierunku 
tylnej części gardła pacjenta. Połączenie fal akustycznych 
z niskim poziomem PEP (Positive Expiratory Pressure), pomaga 
efektownie stymulować rozrzedzanie i usuwanie śluzu z dróg 
oddechowych oraz zwiększa efekt bieżącej terapii (jak np. leki 
rozszerzające oskrzela).

Parametry techniczne:
• Częstotliwość dźwięków: 16-25 Hz
• Minimalna prędkość przepływu: 128,4 L/min  
 (jak przy zdmuchnięciu świeczki)
• Minimalne ciśnienie: 1.0 cmH2O
• Głośność: 68 dB
• Opór przepływu: 1.0 cmH2O

• Oczyszcza układ oddechowy z wydzielin i śluzu
• Zmniejsza dolegliwości POChP
• Polepsza komfort życia chorego
• Nie ma przeciwskazań
• Prosta obsługa
• Nie wymaga dodatkowej lekoterapii

Potwierdzone badaniami korzyści stosowania Fletu Płucnego:
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