
 

 

 

ТРЕНИРОВЪЧНО УСТРОЙСТВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ВДИШВАНЕ (SMI) И ИЗДИШВАНЕ (PEP) 

 

Трениране на вдишването по SMI метода 
SMI (непрекъснато максимално вдишване - с други думи, вдишване бавно, продължително и възможно най-дълбоко) е 
съзнателно дихателно упражнение за вдишване, което на физиологично ниво съответства на въздишка и прозяване. Това 
означава, че няма противопоказания! 
Защо се извършва SMI? 
Бавният поток насърчава "... равномерното разпределение на газовете при пациенти, чието съпротивление на дихателните 
пътища варира в различните части на белите дробове." (1) 
Бавното непрекъснато и дълбоко вдишване осигурява по-бързо възстановяване на предоперативния статус на оперирани 
пациенти, страдащи от големи ограничения във ветилацията след торакотомии или епигастрални лапаротомии, които 
могат да бъдат най-добре описани като остри ограничения на всички белодробни обеми (2). Това увеличава риска от 
постоперативни белодробни усложнения като ателектаза или пневмония. Този риск е особено висок за пациенти с 
емфизем, хроничен бронхит, астма, затлъстяване, както и гериатрични пациенти и пушачи. 
Рискът от пневмония е особено голям за пациенти с вътрешни болести, които са приковани на легло за дълго време. 
Продължителното обездвижване и повърхностно дишане при тях увеличава риска от ателектаза или пневмония. Това се 
отнася най-вече за по-възрастните пациенти. Профилактичните мерки срещу пневмония са много важни при грижите за 
такива пациенти. 
Методът SMI се е доказал като физиологично дихателно упражнение за предотвратяване на ателектаза и пневмония за 
пациенти както в хирургичния сектор, така и в сектора на вътрешните болести. 
Как Medlflo duo се подготвя и настройва за SMI упражнения? 
Mediflo duo е пригоден фабрично за упражнения за вдишване (SMI), т.е. готов е за незабавна употреба. Белият щекер вече 

е поставен във вертикалния щуцер. 
Стрелката сочи към „Вдишване“ (синя скала). 
Гофрираната тръба вече е монтирана към хоризонталния щуцер. 

За да настроите Duo Mediflo към способностите на пациента: завъртете капака върху синята скала, за да изберете стойност 
между 1 и 5, която дава на пациента максимално вдишване за 3 - 5 секунди. По време на този процес индикаторното топче 
трябва да се носи непрекъснато, без да удря капака. 
Извършване на SMI упражнения 
1. Горещо препоръчваме да запознаете пациента с Mediflo duo през предоперативния етап. 
2. Горната част на тялото на пациента трябва да е възможно най-изправена (поставете опора за гърба). Едната ръка 

държи Mediflo duo, а другата мундщука. 
3. Пациентът вдишва през мундщука бавно, непрекъснато и възможно най-дълбоко, така че топката да се носи в 

продължение на 3 - 5 секунди (= SMI маньовър). 
4. Пациентът трябва да задържи за кратко дъха си, да извади мундщука от устата си и да издиша, без да полага усилия. 
5. След това пациентът трябва да вдиша и издиша спокойно няколко пъти, заобикаляйки Mediflo Duo. 
6. След това пациентът вдишва дълбоко през мундщука и издишва отново, заобикаляйки устройството. 
Препоръчва се по една тренировъчна сесия от 10 SMI маньовъра на час. Много терапевти молят пациента да извърши 10 

SMI маньовъра един след друг. С даването на подробни инструкции, интересния характер на упражнението и забележимия 
успех, пациентът е мотивиран да изпълнява упражненията за вдишване често, сам и по свое желание. 
През постоперативния етап стойността на скалата първоначално се намалява горе-долу наполовина, за да се предотврати 
обезсърчаване или преумора на пациента. С напредването на обучението стойността на скалата се увеличава. 
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Трениране на издишването по PEP метода 
PEP (позитивно налягане при издишване) представлява активен (но не и принудително) маньовър на 
издишване срещу съпротивление. 
Защо се извършва PEP? 
Издишването срещу съпротивление увеличава интрапулмоналното налягане и не само намалява 
трахеобронхиалния колапс при нестабилни бронхиални системи, но също така подобрява транспорта на 
секретите. Поради това, този метод често се използва за пациенти с ХОББ за мобилизиране и елиминиране 
на секретите и предотвратяване на ателектаза. 
Как Mediflo duo се подготвя и настройва за PEP упражнения? 
Mediflo duo може да бъде настроен като тренировъчно устройство за PEP  в четири стъпки 
1. Извадете гофрираната тръба от хоризонталния щуцер. 
2. Извадете белия щекер от вертикалния щуцер и го поставете в хоризонталния щуцер. 

3. Завъртете измервателния капак, така че стрелката да сочи към "Издишване" (жълта скала). 
4. Поставете гофрираната тръба във вертикалния щуцер. 
За да настроите Mediflo duo към способностите на пациента: завъртете капака, за да изберете стойността 
по жълтата скала, която позволява на пациента да изпълнява упражненията в продължение на 2 минути 
без ненужни усилия. Колкото по-висока е стойността, толкова по-кратко ще бъде времето за издишване за 
същия издишан обем. Плаващото индикаторно топче осигурява налягане при издишване от 12 до 15 cm 
H20. 
Извършване на PEP упражнения 
1. Горната част на тялото на пациента трябва да е възможно най-изправена (поставете опора за гърба). 

Едната ръка държи Mediflo duo, а другата мундщука. 
2. След дълбоко вдишване пациентът издишва в уреда, като по този начин индикаторната топка плува 

(налягане при издишване 12-15 cm H20). 
3. Той вдишва или през уреда или с отворена уста и/или през носа, заобикаляйки уреда. Ако той също 

вдишва през мундщука, се създава отрицателно налягане при вдишване от около 15 сm H20. Това 
подпомага вентилацията на периферните части на белия дроб. 

4. Това упражнение се повтаря за до 5 минути, по няколко пъти на ден. 
Това медицинско изделие е за употреба при един пациент. Повторната употреба води до кръстосано 
замърсяване. Когато устройството се използва от същия пациент за по-дълъг период от време и се изисква 
почистване, устройството може да се разглоби и изплакне с мек сапунен разтвор при хладка температура. 
Оставете да изсъхне на въздуха. 
Повторна стерилизация 
Повторната употреба, обработка за повторна употреба или повторната стерилизация могат да нарушат 
структурната цялост на изделието и/или да доведат до повреждане на изделието, което от своя страна 
може да доведе до нараняване, заболяване или смърт на пациента. Повторната употреба, обработка за 
повторна употреба или повторната стерилизация могат също така да създадат риск от замърсяване на 
изделието и/или да причинят инфекция на пациента или кръстосана инфекция, включително, но не само, 
предаване на инфекциозно(и) заболяване(ия) от един пациент на друг. Замърсяването на устройството 
може да доведе до нараняване, заболяване или смърт на пациента. 
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