the world’s no.1 breathing trainer
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Dispositivos respiratórios reconhecidos
mundialmente para uso clínico e domiciliar

Treinamento para respiração inteligente desde 1997

www.powerbreathe.com

Treinamento Muscular Respiratório POWERbreathe Solução sem medicamentos
Os dispositivos médicos Classe 1 POWERbreathe RMT/IMT são dispositivos avançados com carga limiar de pressão
que não utilizam medicamentos, não apresentam efeitos colaterais nem interações medicamentosas, e seus
benefícios para as seguintes condições médicas foram clinicamente comprovados.
DPOC
A revisão sistêmica mais
atualizada sobre Treinamento
Muscular Respiratório a
partir de 2011: Impacto do treinamento
muscular inspiratório em
pacientes com DPOC: quais são
as evidências?
R. Gosselink, J. De Vos S.P. van den
Heuvel, J. Segers, M. Decramer,
G. Kwakkel

“O TMI aumenta a força
muscular e a resistência física,
a capacidade de realização de
exercícios funcionais, melhora a
dispneia e a qualidade de vida. O
treinamento muscular inspiratório
de resistência demonstrou ser
menos eficaz que o treinamento
da força muscular respiratória. Em
pacientes com fraqueza muscular
inspiratória, o acréscimo de TMI
em um programa de treinamento
de exercícios gerais aumentou
a PI máx e tendeu a melhorar
o desempenho durante os
exercícios."

Insuficiência Cardíaca

Asma

O POWERbreathe IMT é
clinicamente comprovado e
benéfico para pacientes com
insuficiência e doenças cardíacas
como tratamento isolado ou
reabilitação cardíaca.

Foi comprovado clinicamente
que o POWERbreathe IMT traz
benefícios para pacientes com
asma, ajudando a reduzir o
tratamento com inaladores, a
asma induzida por exercícios e
fazendo com que os pacientes
apresentem melhoria durante os
exercícios.

Em pacientes com insuficiência
cardíaca crônica, o TMI
comprovou:
• Aumentar em 19% a tolerância
aos exercícios (Laotaris et al
2004 e Dall’Ago et al 2006)
• Aumentar em 16% a qualidade
de vida (Laotaris et al 2004 e
Dall’Ago et al 2006)
Como o esforço cardiovascular do
treinamento com o POWERbreathe
é baixo, ele é indicado até
para os pacientes com maior
comprometimento físico, e é
particularmente útil para pacientes
que estão muito debilitados para
fazer reabilitação.

POWERbreathe para
outras situações em que
há presença de dispneia
Como o POWERbreathe IMT
influencia diretamente a dispneia
em nível cortical, ele também
ajuda a gerenciar outras situações
em que há a presença de dispneia,
inclusive:
• Idosos

Estudos laboratoriais
apresentaram os seguintes
resultados:

• Doença neuromuscular
• Doença de Parkinson

• Os sintomas da asma
melhoraram em até 75% em 3
semanas com o TMI (McConnell
et al 1998)
• Os pacientes com asma
apresentaram melhoria dos
sintomas, da qualidade de
vida e redução do consumo
de medicamentos de até 79%
(Weiner et al 1992)

• Poliomielite anterior
• Lesão na medula espinhal
• Apneia do sono
• Disfunção paradoxal
das cordas vocais (DPCV)
induzida por exercícios

O POWERbreathe IMT tem sido
amplamente usado em pacientes
com DPOC como tratamento
isolado ou para reabilitação
pulmonar.
Em estudos controlados
randomizados, o TMI comprovou
sua capacidade de proporcionar:
• Aumento de 21% da qualidade
de vida (Beckerman et al 2005)
• Melhoria de 36% da dispneia
(Beckerman et al 2005)
• Redução de 23% de consultas de
cuidados primários (Beckerman
et al 2005)
• O treinamento com o
POWERbreathe é 10 vezes
mais eficaz do que o brometo
de oxitrópio no aumento da
tolerância a exercícios e da
qualidade de vida de pacientes
com DPOC (Oga et al., 2000;
Beckerman et al., 2005).

POWERbreathe
Medic está
disponível no NHS,
Serviço Nacional de
Saúde britânico
Código PIP:
232-1040
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Sem medicamentos,
baseado em evidências e
clinicamente comprovado
Para obter referências da pesquisa,
acesse powerbreathe.com

Como funciona o Treinamento Muscular
Respiratório com o POWERbreathe
Exatamente como usamos pesos
para aumentar a força muscular, os
dispositivos POWERbreathe RMT/IMT
fortalecem a musculatura pulmonar
ao criar resistência à inspiração.
Treinar desse modo significa que até os
pacientes que não conseguem andar podem
aumentar a força dos músculos pulmonares,
melhorando a respiração em geral durante
períodos de recuperação e aumentando a
qualidade de vida de pacientes com sintomas de
doenças como DPOC, asma e fibrose cística.
Todos os modelos do POWERbreathe RMT/
IMT usam os mesmos princípios avançados de
treinamento de limiar de pressão.
Os modelos mecânicos usam uma mola
calibrada de resistência variável. A válvula
só é liberada quando o paciente cria pressão
suficiente para abri-la à pressão predefinida.

Quanto mais resistência, mais os músculos
trabalham, mas é importante manter respiração
diafragmática volumétrica completa antes de
aumentar, gradualmente, o nível de resistência.

• Vários protocolos de acordo com o tipo de
paciente. 30 respirações, duas vezes por dia a
40% da MIP como padrão

Com quase 20 anos de pesquisa e sendo
usados por profissionais de saúde, esportes
e condicionamento físico, o desempenho
excepcional dos dispositivos POWERbreathe
apresenta resultados positivos, tornando-os o
Padrão Ouro do TMR/TMI.

• Baixo custo para orçamento do NHS

• Aumento da qualidade de vida
• Potencial de economia constante
significativa devido à
redução da dependência
dos pacientes de
medicamentos

Principais benefícios:
• Dispositivo médico Classe 1 sem
medicamentos - sem efeitos
colaterais ou interações
medicamentosas
• Simples e fácil de usar

O modelo POWERbreathe KH-Series usa a
tecnologia patenteada com válvula eletrônica
de limiar de pressão que proporciona um
desempenho ideal.

Pode ser implementado como
procedimento isolado ou parte de um
programa de reabilitação
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POWERbreathe KH-Series, o sistema inteligente de treinamento para
melhoria respiratória mais avançado do mundo.
Originário do mesmo conceito de
treinamento respiratório que a série
mecânica, o dispositivo eletrônico
inovador e patenteado POWERbreathe
KH-Series oferece uma experiência e
resultados superiores de treinamento
respiratório. O KH-Series foi projetado
especificamente para utilização
por profissionais de saúde para
o treinamento e avaliação dos
músculos inspiratórios em pacientes
com dispneia, incluindo pacientes
com asma, DPOC, bronquite, fibrose
cística, enfisema, doenças cardíacas,
doenças neuromusculares e doença
de Parkinson.

The POWERbreathe K-Series creates a variable load which
matches the length tension relationship of the inspiratory muscles
allowing more effective training than conventional constant load training.
Advanced Variable Loading
(POWERbreathe K-Series)

Conventional Constant Loading
(POWERbreathe Classic/Plus models)

VS

MIP

MIP

80% MIP

80% MIP

RV
(Residual Volume)

IVC
(Inspiratory Vital Capacity)

When constant loading is used, the
breath must be stopped early
as load starts to exceed
inspiratory muscle
strength

RV

IVC

Up to 50% more training work (area under graph) achievable at 80% intensity using variable load training
Up to 125% more air inhaled per breath at 80% intensity using variable load training

Os dispositivos POWERbreathe KH-Series são
adequados para uso em clínicas, nos leitos de
enfermarias ou em ambientes domésticos.

Dispositivo
Padrão Ouro
Clinicamente
Comprovado

Servem também para vários usuários devido ao
design exclusivo da válvula de alívio de pressão
substituível ou por meio de filtros descartáveis.
Na inspiração, os músculos pulmonares
começam a perder a força. Os modelos
POWERbreathe Plus e Classic são configurados
em uma resistência única e ajustável, o que
significa que o usuário não poderá respirar
depois de um certo ponto. Isso desperdiça
uma grande parte de cada respiração (veja o
gráfico). Para superar essa limitação, o KHSeries inteligente reduz a resistência no final
da inspiração, permitindo que a musculatura
pulmonar seja exercitada durante toda a
respiração.
Modificações e avanços técnicos aplicados
ao KH-Series:

K4

K5

KH2

• 	Medição precisa da pressão e do fluxo
respiratório a 500Hz por segundo
• 	Microajustes na válvula e carga de
treinamento a 4.000Hz por segundo
A tecnologia de precisão acima oferece:

K5

KH2

• 	Uma correspondência do perfil contrátil do
diafragma e oferece até 50% mais esforço
de treinamento a 80% da pressão inspiratória
máxima

O estudo Major 6 Nation Multi-Centre COPD concluiu que o desempenho do POWERbreathe KH-Series
equivale ao sistema laboratorial clínico “Gold Standard” (Padrão Ouro). (PubMed - PMID: 23421970)

• 	Resistência Variável Eletrônica avançada

O máximo em
dispositivos manuais
portáteis para teste,
monitoramento e
análise de qualquer
programa de
treinamento muscular
respiratório.

• 	Uma ampla gama de recursos de teste,
inclusive MIP, PIF e Teste de S Index
• 	Opção multiusuário
• 	Software de feedback ao vivo KH2 BreatheLink Medic
• 	Há modelos específicos para profissionais de
saúde e pacientes disponíveis no KH-Series
(consulte as páginas 16 e 17)
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"Chegamos a resultados fantásticos
usando este dispositivo como a etapa
entre um retreinamento respiratório e
uma reabilitação pulmonar formal."
Kate Martin
Líder da equipe terapêutica / Especialista clínica
NHS BreathingSpace Hospital, Rotherham,
Reino Unido

KH2

COM

Feito e desenvolvido para
profissionais de saúde
O NOVO POWERbreathe KH2 inclui
vários recursos inovadores, como
testes MIP, PIF e S Index, permitindo
que os profissionais coletem dados de
treinamento dos pacientes por meio
do dispositivo manual portátil KH2.
O modelo avançado KH2 permite que
os resultados sejam exibidos em
tempo real por meio do revolucionário
software Breathe-Link Medic.

Usa a
tecnologia exclusiva de
otimização automática TMR/TMI
que adapta a resistência aos exercícios
à capacidade dos músculos
inspiratórios do usuário

O desenvolvimento da válvula avançada,
controlada eletronicamente do POWERbreathe
KH-Series permite que a carga média,
potência e volume inalado sejam visualizados
instantaneamente;

K5

KH2

KH2 Icons 2015

Inclui testes
MIP, PIF e S Index
para coletar dados de pacientes
para medições de linha de
base e resultados

O POWERbreathe KH2 é o máximo em
dispositivos para teste, monitoramento e análise
de qualquer programa de treinamento muscular
respiratório.

Software
Breathe-Link
Medic

Os recursos para treinamento respiratório inteligente avançado incluem:

K5

KH2
Veja as páginas 16 e 17 para obter uma descrição completa dos recursos do treinamento respiratório inteligente do KH-Series ou acesse powerbreathe.com
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KH2

COM

Treine teste grave analise
Modos de teste
Teste MIP com software
Breathe-Link Medic

Sessão ao vivo de S Index / Teste PIF

Teste de Pressão Inspiratória Máxima (MIP).
Teste que mede a força dos músculos usados na
respiração.
O feedback em tempo real / ao vivo oferece aos
profissionais da saúde uma análise detalhada de cada
respiração para ajudar na avaliação da reabilitação
respiratória e pulmonar.

Índice de Força (S index) é uma medida da
força muscular inspiratória do paciente, baseada
na relação entre pressão e fluxo.
PIF (Fluxo) é a medida da taxa máxima na qual o
paciente consegue inspirar ar para os pulmões.
Essa medição baseia-se na taxa de fluxo máxima
medida durante a respiração de teste, o que
fornece um indicativo da velocidade na qual os
músculos inspiratórios do paciente se contraem.

Modos de treinamento
ao vivo
Breathe-Link Medic Basic View Live
Exibição gráfica dos principais parâmetros
respiratórios para avaliar facilmente e estimular o
desempenho do paciente durante o treinamento.
O objetivo é maximizar o desempenho durante o
treinamento em relação aos recordes pessoais. Aumento
comprovado da adesão do paciente ao regime de
treinamento.

Breathe-Link Medic Professional View Live

Novo
recurso

Para garantir resultados precisos e reproduzíveis do teste MIP, o
software Breathe-Link Medic do POWERbreathe KH2 introduziu o
mecanismo QC MIP.
O valor médio máximo de 1 segundo de 3 manobras que variam
em menos de 20% é registrado.

Exibição profissional dos principais parâmetros
respiratórios para avaliar facilmente e estimular o
desempenho do paciente durante o treinamento.
Analise respiração a respiração de uma sessão de
treinamento em tempo real.
Os principais parâmetros respiratórios são traçados em
tempo real, inclusive Potência, Energia, Pressão e Fluxo.

Resultados dos testes

“O KH2 permite que o profissional
mapeie o progresso do paciente
e também motive-o por meio de
feedback visual.”

Teste MIP com software Breathe-Link Medic
Resultados Nível 1

Resultados Nível 2

Resultados Nível 3

Sistema de revisão analítica
multicamadas para monitorar
o progresso do paciente e
ajudar a avaliar as condições da
musculatura respiratória.

Os detalhes de respiração a
respiração dos testes executados
são gravados, permitindo que o
profissional de saúde identifique
tendências e melhorias.

Podem ser avaliadas respirações
individuais de uma sessão.

Nível 1: Exibição gráfica dos
testes históricos sessão por
sessão
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Kate Martin
Líder da equipe terapêutica / Especialista clínica
NHS BreathingSpace Hospital, Rotherham,
Reino Unido

Treinamento personalizado

Resultados do treinamento

Sistema simples clique e arraste

Resultados do treinamento Nível 1 – Detalhes da sessão

O software Breathe-Link Medic é de uso simples e fácil,
oferecendo um ambiente interativo que permite ajustar as
configurações de cada respiração. Basta clicar nas barras
e arrastá-las pela tela.

Vários parâmetros exibidos como histogramas

Resultados do treinamento Nível 2 –
Detalhes da respiração a
respiração

Permite que os profissionais criem sessões
personalizadas para otimizar o treinamento do paciente.
Flexibilidade para mudar a carga de treinamento do
paciente para cada respiração individual.

Vários parâmetrosexibidos
como histogramas

Resultados do
treinamento Nível 3 –
Detalhes da respiração
individual
Gráficos lineares dos principais parâmetros
respiratórios de cada respiração de uma sessão.
Os profissionais de saúde podem avaliar em
detalhes as alterações respiratórias que podem
afetar a respiração do paciente.

Dados do paciente
Listas de pacientes do Breathe-Link Medic
Exibição integrada mostrando todos os pacientes registrados no software Breathe-Link Medic. O painel de controle
master da Exibição do paciente permite acesso e navegação fácil dos dados de treinamento TMR/TMI do paciente.
Geração de arquivo
CSV (valores separados
por vírgula), permitindo
integração fácil ao Excel
e outros aplicativos de
planilhas. Recursos
adicionais: classificação,
busca (somente por
segundo nome), edição,
adição e exportação/
importação de dados do
usuário em uma janela
localizada.
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Dispositivo
Padrão Ouro
Clinicamente
Comprovado

KH1
Para profissionais de saúde
O novo POWERbreathe KH1 é um
revolucionário dispositivo de
treinamento muscular inspiratório
feito especificamente para os
profissionais de saúde.
A aplicação do POWERbreathe RMT/
IMT nos mercados de saúde e médico
já foi amplamente aceita e está sendo
usada em grupos de pacientes com
DPOC, asma, cardíacos e em unidades
de cuidados intensivos.
Ao usar o teste de Pressão Inspiratória Máxima
(MIP) incorporado ao KH1, o paciente pode
ser submetido a uma medição de linha de
base e treinar de acordo com o protocolo
cientificamente comprovado de 30 respirações,
duas vezes ao dia, e fazer uma nova medição do
MIP para quantificar as melhorias.

Recursos do POWERbreathe KH1:
•	Carga de treinamento variável ajustada
manualmente (5-200 cm H2O)
• Treinamento avançado com carga variável
eletrônica
• Teste de respiração única MIP

Parâmetros exibidos:

• Teste de respiração única (PIF/Fluxo)
• Resultados de teste (PIF/Fluxo e MIP)

• Pressão Inspiratória Máxima (cm H2O),
maior média de1 segundo

•	Resultados do treinamento atual (Volume
inalado, Potência, Carga)

• Pico de Fluxo Inspiratório (L/s)
• Carga de treinamento (cm H2O)

• Resultados do treinamento atual (Índice T %)

• Potência média (Watts)

• Orientação para cadenciamento da respiração
(bipe sonoro)

• Volume médio inalado (L)
• Índice T (índice de intensidade de treinamento)

•	Cabeçotes de válvula intercambiáveis para
vários usuários
• TrySafeTM - opção de filtro de uso único
para teste
• Compatível com adaptador de oxigênio e 		
máscara facial
• Design ergonômico para uso em adultos e
crianças

Os recursos para treinamento
respiratório inteligente avançado incluem:
TM

TM

K5

KH1

Veja as páginas 16 e 17 para obter uma descrição completa dos recursos do treinamento respiratório inteligente do
KH-Series ou acesse powerbreathe.com

TM

K5

KH2
TM
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KH1

KH2

Dispositivo
do paciente
Padrão Ouro
Clinicamente
Comprovado

KHP2
Tecnologia avançada para garantir que o
paciente atinja seu potencial pleno
Pesquisas clínicas demonstraram uma alta
motivação do paciente devido ao feedback na
tela, o que resultou em alta aderência (90%+) e
aumento significativo da força da musculatura
pulmonar e da energia.

Após consulta profissional usando o
KH1 ou KH2, seja para reabilitação,
condicionamento pré-operatório
ou alívio de sintomas de doenças
e problemas limitadores da função
pulmonar, o paciente pode usar o
modelo POWERbreathe KHP2 em
casa como parte de seu plano de
tratamento contínuo.

Da mesma forma, os profissionais de saúde
podem analisar o progresso dos pacientes
através do monitoramento de até 36 sessões
de treinamento que podem ser armazenadas
pelo KHP2.

Recursos tecnológicos:
• Tecnologia de treinamento auto-otimizadora
• Seletor de intensidade do treinamento
• Sistema de orientação do treinamento
• Exibição dos resultados do treinamento

A válvula eletrônica variável e afilada garante o
máximo benefício de treinamento (veja gráfico
na página 4).
O POWERbreathe KHP2 tem bom custobenefício, é fácil de usar e limpar, e as
melhorias do treinamento podem ser facilmente
monitoradas.

Os recursos para treinamento respiratório inteligente avançado incluem:

KHP2
Veja as páginas 16 e 17 para obter uma descrição completa dos recursos do treinamento respiratório inteligente do
KH-Series ou acesse powerbreathe.com
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NOVO

Medic
Novo intervalo de carga variável
de 1 - 78 cm H2O
O POWERbreathe Medic Plus é a
segunda geração de dispositivos
POWERbreathe Medic RMT
(Treinamento Muscular Respiratório)
que apresenta uma melhoria de 65%
da dinâmica do fluxo de ar, se
comparada à primeira geração do
POWERbreathe Medic.
Foi comprovado cientificamente que o
POWERbreathe Medic Plus fortalece a
musculatura respiratória, reduz a falta de ar,
aumenta a tolerância aos exercícios e aumenta
a qualidade de vida de uma ampla gama de
pacientes.
Os dispositivos POWERbreathe RMT/IMT
oferecem tratamento baseado em evidências
e sem o uso de medicamentos para pacientes
com uma série de problemas médicos,
inclusive DPOC, insuficiência cardíaca, asma,
reabilitação após cirurgia torácica, desmame de
ventilação mecânica, fibrose cística e doença
neuromuscular.
O POWERbreathe Medic Plus oferece a carga
de entrada mais baixa, se comparada aos
dispositivos limiares atualmente disponíveis.
A carga de entrada de 1 cm H2O permite que
pacientes de unidades de cuidados intensivos
ou que apresentem dificuldades respiratórias
graves comecem a treinar os músculos
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respiratórios que, de outra forma, não seriam
exercitados.
Com configurações de carga variáveis, que vão
de 1 a 78 cm/H2O, o POWERbreathe Medic Plus
oferece, em um único dispositivo, uma solução
de TMR/TMI sem medicamentos que satisfaz
as necessidades da maioria dos grupos de
pacientes a um custo muito baixo para eles e
para os provedores de serviços de saúde (por
ex., o NHS no Reino Unido).
O POWERbreathe Medic Plus incorpora os
desenvolvimentos mais recentes da tecnologia
de design mecânico e o design ergonômico
confortável para proporcionar:
• 65% de aumento da dinâmica do fluxo de ar
• Resistência de fácil ajuste
• Indicador de resistência de fácil leitura
• Carga de entrada mais baixa para se adequar,
por exemplo, a usuários com DPOC
• Configurações de carga variáveis de 0 – 10
níveis
• Intervalo de carga variável de 1 – 78 cm H2O
• Material antiarranhões
• Desmontagem simples para limpeza
• Protetor nasal Soft touch
• O novo design do bocal é adequado para
crianças de 7 ou mais anos

Medic

Desde 2006, disponível para prescrição para pacientes
O dispositivo para treinamento
muscular inspiratório com o
POWERbreathe Medic foi aprovado
para ser prescrito a pacientes do
NHS em março de 2006, após teste
rigoroso pela NHS - Prescription
Pricing Authority (Autoridade
responsável pela definição de preços
de prescrições do NHS) no Reino
Unido por ter sido comprovado por
evidência clínica, pela aderência dos
pacientes e economia de custos. O
POWERbreathe Medic também está
disponível no NHS Supply Chain
Respiratory Contract (Contrato
da Cadeia de Suprimentos de
Dispositivos Respiratórios do NHS).
O POWERbreathe Medic RMT/IMT foi adotado
por profissionais médicos como um adjunto aos
tratamentos farmacológicos.
Usado isoladamente ou junto com a reabilitação
pulmonar, o treinamento com o POWERbreathe
Medic pode ser concluído com ou sem
supervisão.
DPOC
Em um estudo feito em 2005 sobre os
benefícios de um programa de 12 meses com
o treinamento muscular inspiratório com o
POWERbreathe, Beckerman et al constataram
uma redução significativa no uso de recursos
dos sistemas de saúde. O POWERbreathe IMT
reduziu os dias de hospitalização em 29% e de
consultas com médicos generalistas em 23%,
se comparado ao placebo.

Benefícios comprovados do
Treinamento Muscular Inspiratório
• Aumento de 27% da força muscular
inspiratória
• Diminui a falta de ar em até 36%
• Aumenta a qualidade de vida em até 21%
• Aumenta a tolerância aos exercícios em
até 28%
• Diminui as visitas ao
médico em até 23%

Asma
Weiner et al constataram uma redução
de 86% em hospitalizações/idas
ao pronto-socorro após o treinamento
muscular inspiratório em pacientes
com asma moderada/grave
(de 1.4 a 0.2 por 3 meses por paciente).
Em três estudos separados, Weiner et
al observaram uma redução de 51%
no consumo de β2-agonistas (de 3,9 a 1,6
puffs por dia) após treinamento muscular
inspiratório e, em um estudo, o uso de
corticosteroide diminuiu em ~80%.

POWERbreathe Medic:
• Disponível para prescrição no Reino Unido
• Treinamento de limiar de pressão
• Configurações variáveis de carga variável
ajustada mecanicamente (10-90 cm H2O)
• Os dispositivos POWERbreathe IMT poupam
custos e recursos ao NHS / provedor de
saúde.

Pode ser facilmente
usado pelo paciente
assim que o dispositivo for desembalado
NHS DRUG
TARIFF LISTING PART
IXA – APPLIANCES
Dispositivo de limiar de
pressão ide carga
inspiratória
Código PIP:
232-1040

“A integração do dispositivo
POWERbreathe Medic à reabilitação
produziu benefícios significativos
para o paciente.”
Kate Martin
Líder da equipe terapêutica / Especialista clínica
NHS BreathingSpace Hospital, Rotherham,
Reino Unido

Consulte as páginas 18 e 19 para ver a pesquisa clínica ou acesse powerbreathe.com
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POWERbreathe - Produtos para uma respiração melhor
A POWERbreathe International continua a ampliar sua gama de produtos
para treinamento e cuidados inspiratórios de qualidade, sem o uso de
medicamentos, que promovem uma "Respiração Melhor" (Better Breathing).
Ela se uniu a uma equipe de pesquisadores e desenvolvedores líderes
do mercado para atender às necessidades dos clientes, consumidores e
profissionais das áreas de saúde, esporte, boa forma, saúde
ocupacional, serviços uniformizados (polícia, bombeiros, etc.),
life coaching/gerenciamento de estresse e terapia do sono.
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TM

Expectoração para adultos e crianças

Medic
para Hospitais / Clínicas
Alívio simples para o excesso de muco e
problemas associados
• Fluxo de ar melhorado para vibrações de intensidade
mais alta, produz pressão expiratória positiva (PEP)
para expandir as vias aéreas
• Aumenta a expectoração, melhora a função
pulmonar e reduz a dispneia
• Para problemas como DPOC, fibrose
cística, bronquiectasia e bronquite
• Dois designs com bocais fáceis
de usar para ajudar pacientes
jovens e idosos

NOVO

Talvez os dispositivos de
limpeza de muco mais populares
utilizados por profissionais,
pacientes e consumidores: mais
de 1 milhão vendidos em todo
o mundo.

Opção de autoclave
e multiusuários
para instalações
médicas
Inclui
dois designs
de bucais
fáceis de
usar

deluxe
Dispositivo pessoal de limpeza de muco
• Dispositivo respiratório para mobilizar secreções
pulmonares, como o muco e o catarro.
• Pode ser usado em doenças crônicas como DPOC,
asma e enfisema, e problemas agudos, como
tosse, gripe e bronquite.
• Utiliza a mais inovadora tecnologia de design
• Produz vibrações na cavidade torácica para
"mobilizar" e soltar o muco persistente
• Ajuda na expectoração, aumenta a eficácia pulmonar
e ajuda a reduzir a falta de ar e a fadiga.
• Dois designs com bocais fáceis de usar para ajudar
usuários jovens e idosos
• Modelo de baixo custo, e fácil de usar, que pode ser
utilizado em casa ou fora dela.

Inclui
dois designs
de bucais
fáceis de
usar

classic
Dispositivo pessoal de limpeza de muco
• O dispositivo original oferece um alívio simples e
conveniente do muco excessivo
• Pode ser usado em doenças crônicas como DPOC, asma e
enfisema, e problemas agudos, como tosse peitoral, gripe
e bronquite.
• Modelo de baixo custo, e fácil de usar, que pode ser
utilizado em casa ou fora dela.

Para mais informações e especificações sobre a linha Shaker da POWERbreathe, acesse powerbreathe.com
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Produtos para uma respiração melhor Basic

RESPIRON

Terapia simples
para dificuldades de
respiração

NOVO

• Exercita e fortalece os músculos respiratórios
• Controla e ajusta o grau de dificuldade dos exercícios
• Estimula a respiração profunda, o que pode ajudar a
eliminar o excesso de secreção
• Ajuda a evitar infecções pulmonares e bronquiais
• Excelente para a redução dos níveis de estresse
• Fácil de usar e limpar
• Baixo custo

fl w-ball
Simples, divertido e
educativo
• Exercita seus músculos respiratórios
• Aumenta o controle e a estabilidade
da expiração
• Fácil de usar, eficaz e muito divertido
• 	Popular entre crianças e adultos
• Benéfico para ensinar a parar de fumar
• Baixo custo
• Disponível em duas cores: azul e amarelo

NOVO
Breath Builder Classic
• Criado originalmente para ajudar músicos e
cantores a fortalecer o diafragma
• Exercita os músculos pulmonares e do
diafragma
• Ajuda a controlar a inspiração e expiração
• Benéfico para pacientes, fumantes e qualquer
pessoa com dificuldades para respirar
• Cores variadas

14

Better Breathing publications

Manual de Treinamento dos
Músculos Respiratórios

Manual de Respiração Dinâmica
para Asma

Livro "Breathing Matters"
(A Importância da Respiração)

Guia "Tudo que você precisa saber" sobre o
Treinamento Muscular Respiratório (TMR), pela
professora Alison McConnell. A embalagem
inclui: 1) Introdução à fisiologia respiratória e
teoria de treinamento; 2) Como as doenças
afetam os músculos respiratórios e a mecânica
da respiração; 3) Insight sobre os benefícios do
TMR para doenças específicas baseados em
evidências; 4) Conselhos sobre a aplicação do
TMR como tratamento isolado ou parte de um
programa de reabilitação; 5) Orientação sobre a
aplicação de técnicas de treinamento funcional.

Usando o método BradCliff, as especialistas
internacionalmente renomadas, Dinah Bradley
e Tania Clifton-Smith, criaram o companheiro
indispensável para os asmáticos. Nos últimos
anos, os asmáticos estão melhores informados
sobre o gerenciamento de medicamentos, mas
tem sido dada menos ênfase às habilidades
físicas e a importância do uso correto dos
músculos respiratórios. O manual apresenta
um processo em etapas para o retreinamento
respiratório que ajuda a reduzir o uso de
medicamentos, os níveis de estresse, a se
exercitar confortavelmente e, o mais importante,
a respirar de forma eficaz.

Livro revolucionário escrito pelo Dr. Jim
Baartley, um dos principais cirurgiões
otorrinos da Nova Zelândia, que acredita que
bons padrões respiratórios podem melhorar
drasticamente a vida das pessoas com
doenças graves como problemas cardíacos,
asma, depressão e enxaqueca. Respirar bem
nos ajuda a relaxar, normaliza a bioquímica
corporal, reduz dores musculares e permite o
restabelecimento da postura e de movimentos
normais.
Com coautoria de uma autoridade
internacionalmente reconhecida em doenças
respiratórias, Tania Clifton-Smith (Dip Phys)

Acessórios do POWERbreathe TMR/TMI

Máscaras de oxigênio para
as séries Classic e KH

Espaçador
POWERbreathe
para a Série KH

Filtro para único uso
POWERbreathe Single Use
Try-SafeTM compatível com
dispositivos RMT/IMT e Shaker
Medic Plus/Deluxe

POWERbreathe
Adaptador de máscara
de oxigênio

Máscara adulta pequena

powerbreathe.com
INSTRUCTIONS FOR USE:

Pacote “Experimente
antes de receitar” para clínicas

24 Soluble
Cleansing
Tablets

24 Soluble Cleansing Tablets

Note: Use a fresh solution each time you

clean your POWERbreathe.
Avoid contact with fabrics as the solution may cause bleaching.

24 Soluble Cleansing Tablets

CAUTION: DO NOT EAT, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Note: For detailed instructions, please refer to the user manual of the
product to be cleaned.
The POWERbreathe K-Series handset base unit must not be
immersed. It is not necessary to dismantle the POWERbreathe Classic/Plus.
1. Clean your POWERbreathe Classic/Plus or POWERbreathe K-Series Valve
Head in warm water to ensure that all saliva is removed.
2. Prepare the cleansing solution in a suitable non-metallic container. Use
one tablet in 2 litres of cold or luke-warm water.
3. Immerse your POWERbreathe Classic/Plus or POWERbreathe K-Series
VALVE HEAD completely in the solution, ensuring that no air bubbles are
trapped inside.
4. Keep the parts submerged in the solution for at least 30 minutes.
5. Drain the parts and rinse thoroughly under running water.
6. Shake off any excess water and leave on a clean towel to dry.
7. Wash hands thoroughly after contact with the solution.

Máscara adulta média

Warning
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Very toxic to aquatic life with long
lasting effects.
Contact with acids liberates toxic gas.
Warning! Do not use together with
other products.
May release dangerous gases (chlorine).
If medical advice is needed, have product
container or label at hand.
Keep out of reach of children. Read label
before use.
Use only outdoors or in a well-ventilated area.
Avoid release to the environment.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water
for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy
to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical
advice/attention.
Store in a dry place.
Store locked up.
Dispose of contents/container in
accordance with local regulations.
Chlorine Tablets.
Contains Troclosene sodium anhydrous.
Caution: Solution may bleach fabric.

INGREDIENTS: Sodium Dichloroisocyanurate (400mg per tablet),
Adipic Acid, Sodium Bicarbonate.

© 2015 POWERbreathe Holdings Ltd E & OE

JN 3835 V1

powerbreathe.com
POWERbreathe® Cleansing Tablets
POWERbreathe International Ltd.
Northfield Road, Southam, Warwickshire CV47 0FG England, UK
Telephone: +44 (0)1926 816100 • email: enquiries@powerbreathe.com

Protetor nasal
POWERbreathe
KH-Series

Protetor nasal
POWERbreathe Medic

POWERbreathe
Bocal para Medic
e Medic Plus

K-Series Embalagem
única Embalagem blister
do cabeçote da válvula

Pastilhas de
limpeza do
POWERbreathe

Máscara adulta grande
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Recursos do POWERbreathe KH-Series:
Os avanços tecnológicos patenteados desenvolvidos e aplicados aos dispositivos POWERbreathe KH-Series oferecem medições precisas da pressão e fluxo respiratórios a 500 Hz por segundo e microajustes da válvula e carga de treinamento de 4.000 Hz por segundo. Por isso, a resistência de limiar de pressão variável
controlada eletronicamente é otimizada de forma a corresponder ao perfil de força dos músculos inspiratórios do usuário, para atingir a eficácia máxima em
treinamentos personalizados.

Recursos do Breathe-Link:

Recursos de treinamento:
Auto IMT O sistema de treinamento
muscular inspiratório auto-otimizador
do POWERbreathe KH-Series adapta-se
automaticamente às exigências de treinamento
pessoal dos pacientes.

Índice do treinamento (Índice T):
Exibe o percentual e a classificação
de eficácia (Ruim, Razoável, Média, Boa,
Excelente) da sessão de treinamento respiratório
do paciente com base na tarefa realizada.

Intensidade de treinamento manual:
A opção de ajuste de intensidade de
treinamento permite que a resistência seja ajustada
manualmente de 5 a 200 cm H2O para se adequar
às necessidades de treinamento do paciente.

Energia respiratória:
Mede o trabalho mecânico da respiração
durante a sessão de treinamento do paciente. A
energia respiratória combina a força exercida pelos
músculos inspiratórios e o volume de ar inspirado.

Orientação de treinamento:
A orientação de treinamento do
KH-Series oferece instruções quanto ao
cadenciamento da respiração, exibe o número de
respirações restantes na sessão de treinamento e
avisa ao paciente quando a sessão for concluída.

Teste Muscular Respiratório (TMR):
Pressão inspiratória máxima e pico
de fluxo inspiratório para avaliação dos músculos
inspiratórios.

Modo de aquecimento e esfriamento:
Configura automaticamente a resistência
ideal para o aquecimento e esfriamento dos
músculos inspiratórios.

Feedback do treinamento e recursos
de teste:
Resultados do treinamento:
Oferece feedback detalhado sobre o
treinamento respiratório, inclusive Carga
(cm H2O), Potência (Watts) e Volume
inalado (litros).

Índice de força (S Index):
Calcula a força muscular inspiratória
(cm H2O) com base no pico do fluxo inspiratório. O
índice de força é classificado em comparação ao
valor previsto.

Teste de respiração única:
Mede a força dos músculo inspiratórios,
taxa de pico de fluxo inspiratório e
volume inalado em uma única respiração.
Classifica a força dos músculos inspiratórios (Ruim,
Razoável, Média, Boa, Excelente) em comparação
ao valor previsto.

Programa de resistência física:
Protocolo de resistência física. Executa
uma sessão de treinamento com
150 respirações para exaurir completamente os
músculos respiratórios.

Histórico de treinamentos:
Exibe um gráfico histórico das 36
últimas sessões de treinamento,
permitindo analisar tendências e os melhores
resultados pessoais anteriores.

Recursos padrão:
Opções multiusuário:
Cabeçotes de válvula reutilizável
vendidos separadamente e/ou filtros de uso único
disponíveis para uso clínico.

Válvula lavável:
O cabeçote de válvula do KH-Series
pode ser removido para limpeza usando os tabletes
POWERbreathe (vendidos separadamente).

Recarregável:
Sistema de potência recarregável com
desligamento automático e indicadores de nível de
carga. Os dispositivos KH-Series também podem
ser alimentados por meio do PC ou da energia
da rede.

Opção de filtro para vários
usuários:
Espaçador exclusivo que permite conexão dos
filtros POWERbreathe TrySafeTM para a filtragem
eficaz de vírus e bactérias. Oferece uma proteção
excepcional contra infecção cruzada.
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Software Breathe-Link Medic:
A conexão com PC por meio da porta
USB permite treinamento e teste de
desempenho em tempo real. Selecione parâmetros
específicos para treinamento e teste e avalie o
condicionamento dos músculos inspiratórios e o
progresso do treinamento para tentar superar os
recordes anteriores.

Breathe-Link Medic Custom:
Permite que o profissional crie e
carregue sessões de treinamento respiratório
personalizadas para o paciente.

Breathe-Link Medic Pro-View:
Use o Breathe-link Pro-View para
plotagem e análise avançada, detalhada e
simultânea de todos os dados do treinamento
muscular inspiratório.

Dados do paciente do
Breathe-Link Medic
Exibição integrada mostrando todos os pacientes
registrados no software Breathe-Link Medic. O
painel de controle master da Exibição do paciente
permite acesso e navegação fácil dos dados de
treinamento TMR/TMI do paciente.

Cuidados com o cliente do
POWERbreathe
Ao comprar um dispositivo POWERbreathe,
você ganha muito mais do que está dentro da
embalagem. Estamos aqui para ajudar você
a maximizar os benefícios de sua compra,
oferecendo orientação e assistência para que
você e seus pacientes otimizem a utilização
do dispositivo. Acesse: powerbreathe.com

Quadro comparativo do POWERbreathe KH-Series
All POWERbreathe KH-Series use an electronically controlled resistance valve which provides a variable pressure threshold resistance, optimised to match the
strength profile of the inspiratory muscles for maximum training effectiveness.
Ícone

Recursos

Explicação dos recursos

KH2

KH1

KHP2

Recursos de treinamento
Tecnologia de TMI auto-otimizadora

O sistema de treinamento muscular inspiratório auto-otimizador do
POWERbreathe KH-Series adapta-se automaticamente às suas exigências de
treinamento pessoal

•

•

•

Opção de intensidade de treinamento manual

A opção de ajuste de intensidade de treinamento permite que a resistência
seja ajustada manualmente de 5 a 200 cm H2O para se adequar às suas
necessidades de treinamento.

•

•

•

Guia de cadenciamento da respiração

O aviso sonoro indica quando o usuário deve inalar para otimizar os padrões
respiratórios e evitar a hiperventilação.

•

•

•

Contador de respirações da sessão de treinamento
atual

Exibe o número restante de respirações
na sessão atual de treinamento

Indicador de fim da sessão de treinamento

O alarme indica que a sessão terminou

•
•

•
•

Modo de aquecimento

Pode ser usado para aquecer os músculos inspiratórios antes do exercício

•
•
•

Modo de esfriamento

Pode ser usado para esfriar os músculos inspiratórios depois do exercício

Modo personalizado

Personalize sua sessão de treinamento criada com o software Breathe-Link
Medic PC

•
•
•
•

•
•
•

•1

•

Feedback do treinamento e recursos de teste
Carga (cm H2O)

Medição da resistência à inalação, equivalente ao peso sendo erguido

Potência - média da sessão atual (Watts)

Potência média da sessão atual (Watts)

Volume inalado - média por respiração (litros)

Volume médio da sessão atual (litros)

PIF/Fluxo

Pico de Fluxo Inspiratório (L/s)

Volume

Volume máximo inalado (litros)

MIP

Força muscular inspiratória máxima (cm H2O)

Classificação da MIP

Comparação com os valores normais da população com base nas estatísticas do
usuário (Idade, Altura, Peso, Sexo)

S Index

Índice da força muscular inspiratória (cm H2O)

Classificação do S Index (ruim, razoável, médio, bom,
excelente)

Comparação com os valores normais da população com base nas estatísticas do
usuário (Idade, Altura, Peso, Sexo)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modo de teste (S Index - teste de respiração única)

Mede o índice da força muscular inspiratória

•1

Índice T- sessão atual (%)

Índice de treinamento (%) [Medição da eficácia da sessão de treinamento]

Classificação de Índice T (baixa, méd., alta)

Classificação da eficácia da sessão de treinamento

Energia respiratória (Joules)

Mede o trabalho mecânico da respiração durante sua sessão de treinamento
respiratório. (Joules)

Histórico gráfico de energia respiratória (últimas 36
sessões)

Gráfico dos resultados da energia respiratória das 36 sessões anteriores

Número da sessão

Número de sessões de treinamento completadas

Modo de teste (PIF/Fluxo)

Mede o Pico do Fluxo Inspiratório

Modo de teste (MIP)

Mede a pressão inspiratória máxima (a maior em uma média de 1 segundo)

•
•

Programa de resistência física

Executa uma sessão com 150 respirações para exaurir completamente os
músculos inspiratórios

•

Gráfico do histórico de carga (últimas 36 sessões)

Gráfico dos resultados da carga de treinamento das 36 sessões anteriores

Gráfico do histórico de potência (últimas 36 sessões)

Gráfico dos resultados da potência média das 36 sessões anteriores

Gráfico do histórico de volume (últimas 36 sessões)

Gráfico dos resultados do volume médio das 36 sessões anteriores

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Recursos do Breathe-Link
Software Breathe-Link para PC, para medição e
análise da respiração em tempo real

O software de medição e análise da respiração em tempo real para PC
maximiza o desempenho de treinamento e teste em tempo real. Armazena os
resultados para análise. Arquivos .ble de importação e exportação permitindo
o compartilhamento de dados entre os usuários do Breathe-Link.

•

Exibição gráfica para PC

Gráficos de feedback e teste ao vivo fáceis de entender para monitorar cada
respiração, com feedback visual para ajudar a melhorar seu desempenho.

•

Modo de treinamento personalizado Breathe-Link

Permite que você crie e carregue suas sessões de treinamento respiratório
personalizadas.

•

Análise das estatísticas de treinamento

Análise dos detalhes e tendências de suas sessões de treinamento com o
Breathe-Link.

•

Análise avançada Breath-Link ProView

Para plotagem e análise avançada, detalhada e simultânea de todos os dados
do treinamento muscular inspiratório.

•

Gerador de impressão/PDF

Mantém registros detalhados e com alta resolução de cada sessão.
Compartilhe o histórico de treinamento para análise em formato impresso ou
PDF.

•

Monitoramento de desempenho em tempo real e
ao vivo

Veja o desempenho do treinamento e do teste em tempo real e ao vivo, na tela.

•

Dados do paciente do Breathe-Link Medic

Exibição integrada mostrando todos os pacientes registrados no software
Breathe-Link Medic. O painel de controle master da Exibição do paciente permite
acesso e navegação fácil dos dados de treinamento TMR/TMI do paciente.

•

•

•

Indica os recursos incluídos
1 Nota 1: Para o modelo KH1, o resultado do teste de S Index é emitido após o teste PIF.
(Informações sujeitas a mudanças devido ao programa de desenvolvimento contínuo do fabricante).
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Base de conhecimentos
Pesquisa científica corroborando o uso clínico do TMI que levou à disponibilização do POWERbreathe Medic para
prescrição pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido.

Uso clínico do TMI Insuficiência cardíaca
Inspiratory Muscle Training Improves
Blood Flow to Resting and Exercising
Limbs in Patients With Chronic Heart
Failure (O Treinamento Muscular Inspiratório aumenta o fluxo sanguíneo para
os membros em repouso e exercício de
pacientes com insuficiência cardíaca
crônica) (Chiappa et al; Journal of the
American College of Cardiology; 2008)
“Em pacientes com ICC e fraqueza
dos músculos inspiratórios, a carga
muscular inspiratória resulta em uma
redução notável do fluxo sanguíneo
nos membros em repouso e exercício.
O treinamento muscular inspiratório
aumenta o fluxo sanguíneo nos
membros sob carga inspiratória
nesses pacientes.
Inspiratory Muscle Training in Patients
With Heart Failure and Inspiratory Muscle
Weakness (Treinamento muscular inspiratório em pacientes com insuficiência
cardíaca e fraqueza dos músculos inspiratórios) (Dall’Ago et al; Journal of the
American College of Cardiology; 2006)
“Em pacientes com ICC e fraqueza
dos músculos inspiratórios, o TMI
resulta em uma melhoria notável
da força muscular inspiratória e
da capacidade funcional, resposta
ventilatória aos exercícios, cinética de
recuperação de absorção de oxigênio
e qualidade de vida.”

As referências citadas acima podem ser
conferidas em www.powerbreathe.com
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Uso clínico do TMI - Asma

Uso clínico do TMI - DPOC

Inspiratory Muscle Training In Patients
With Bronchial Asthma (Treinamento Muscular Inspiratório em pacientes com asma
brônquica) (Weinar et al;
Chest; 1992)
“Concluímos que o treinamento
muscular inspiratório por seis meses
aumenta a força e a resistência
muscular inspiratória e resulta na
melhoria dos sintomas da asma,
hospitalizações devido à asma, contato
com o departamento de emergência,
ausências na escolha ou no trabalho
e consumo de medicamentos em
pacientes asmáticos.”

The Effects of 1 Year of Specific Inspiratory
Muscle Training in Patients With COPD (Os
efeitos de 1 ano de treinamento muscular
inspiratório específico em pacientes com
DPOC) (Beckerman et al; Chest; 2005)

Tratamento sem medicamentos
da dispneia
O POWERbreathe IMT serve para tratar a
dispneia em uma ampla gama de pacientes,
inclusive aqueles com intolerância
aguda aos exercícios e fatores de risco
cardiovascular.
• Reduz a dispneia em 36%1
• Aumenta a qualidade de vida em 21%1
• Aumenta a tolerância aos exercícios
em 28%1
• Reduz o consumo de ß2-agonistas em
até 79%2
• Reduz consultas para cuidados
primários em 23%1
Pesquisa comprovadora:
1
The Effects of 1 Year of Specific Inspiratory
Muscle Training in Patients With COPD (Os
efeitos de 1 ano de treinamento muscular
inspiratório específico em pacientes com
DPOC) (Beckerman et al; Chest; 2005)
2
Inspiratory Muscle Training In Patients
With Bronchial Asthma (Treinamento
Muscular Inspiratório em pacientes com
asma brônquica) (Weinar et al;
Chest; 1992)

“O estudo mostrou que, durante o TMI
de pacientes com DPOC significativa,
há um aumento da capacidade de
exercícios, melhoria da qualidade de
vida e diminuição da dispneia. O estudo
também fornece evidências de que o
TMI de longo prazo pode diminuir o
uso dos serviços de saúde e dias de
hospitalização."
Effects of controlled inspiratory muscle
training in patients with COPD: a meta-analysis (Efeitos do treinamento muscular
inspiratório controlado com DPOC: uma
meta-análise) (Lotters et al; European
Respiratory Journal; 2002)
"O treinamento muscular inspiratório é
uma adição importante a um programa
de reabilitação pulmonar direcionado
a pacientes com doença pulmonar
obstrutiva crônica com fraqueza dos
músculos inspiratórios. O efeito sobre o
desempenho em exercícios ainda está
por ser determinado."

POWERbreathe TMI poupa recursos

Em um estudo feito em 2005 sobre os
benefícios de um programa de 12 meses
com POWERbreathe RMT, pesquisadores
constataram uma redução significativa no
uso de recursos de saúde.

Reduz consultas
para cuidados primários
em 23%

Pesquisa comprovadora:
The Effects of 1 Year of Specific Inspiratory
Muscle Training in Patients With COPD (Os
efeitos de 1 ano de treinamento muscular
inspiratório específico em pacientes com
DPOC) (Beckerman et al; Chest; 2005)

23%
p<0,05

POWERbreathe IMT

Pesquisa comprovadora:
Inspiratory Muscle Training In Patients
With Bronchial Asthma (Treinamento
Muscular Inspiratório em pacientes com
asma brônquica) (Weinar et al;
Chest; 1992)

p<0,01

Influence of Gender and Inspiratory Muscle
Training on the Perception of Dyspnea in
Patients With Asthma (Influência do sexo
e treinamento muscular inspiratório na
percepção de dispneia em pacientes com
asma) (Weiner et al;
Chest; 2002)

21%

Asma

Placebo

POWERbreathe IMT

Melhoria da dispneia
em 36%

Melhoria da pontuação de
dispneia

36%

Placebo

POWERbreathe IMT

Na medida do conhecimento da POWERbreathe International Ltd e
até a data de impressão, as especificações, descrições e material
ilustrativo contido aqui estão corretos.
As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio devido ao
programa de desenvolvimento contínuo do fabricante. Nenhuma
alegação é feita ou sugerida quanto ao uso ou aos resultados do
uso deste equipamento.
A POWERbreathe International se reserva o direito de descontinuar,
a qualquer momento, sem aviso prévio e por conta própria,
quaisquer dos itens descritos aqui ou alterar especificações ou
designs sem incorrer em qualquer tipo de obrigação para com o
consumidor. Todas as fotografias, descrições e especificações de

Insuficiência Cardíaca

Redução do uso de ß2agonistas em
até 79%

Puffs por dia

Pontuação no questionário
respiratório St. George ( unidades)

Aumento da qualidade de vida
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Specific Inspiratory Muscle Training in
Patients With Mild Asthma With High
Consumption of Inhaled 2-Agonists (Treinamento muscular inspiratório específico
em pacientes com asma moderada e alto
consumo de 2-agonistas inalados) (Weiner
et al; Chest; 2000)

Weiner et al constataram uma redução
de 86% em hospitalizações/idas ao
pronto-socorro após o treinamento muscular respiratório em pacientes com asma
moderada/grave.

Aumenta a qualidade de vida
em 21%

Consultas por ano

Pesquisa comprovadora:
Inspiratory Muscle Training In Patients
With Bronchial Asthma (Treinamento Muscular Inspiratório em pacientes com asma
brônquica) (Weinar et al; Chest; 1992)

Redução nas hospitalizações

Placebo
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Em três estudos separados, Weiner et al observaram uma redução de 51% no consumo
de ß2-agonistas (de 3,9 a 1,6 puffs por dia)
após treinamento muscular inspiratório e,
em um estudo, o uso de corticosteroide
diminuiu em ~80%.
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Aumento da tolerância aos
exercícios em 19% e da
qualidade de vida em 16%

Redução do uso de ß2-agonistas
Distância de seis minutos (m)

Consultas por ano

Redução de consultas para
cuidados primários
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Redução do consumo de ß2agonistas

Recursos de saúde reduzidos

DPOC

79%

Placebo

TMI

Aumento da tolerância aos exercícios
500
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19%
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TMI

• Melhoria de 14% (p<0,005) do
VEF1
• Ausência da escola/trabalho
reduzida em ~95%2 (p<0,005)
• Hospitalizações de emergência
em ~75%2 (p<0,005)

*As referências citadas acima podem ser
conferidas em www.powerbreathe.com

produtos destinam-se a servir somente de guia, e estão sujeitas a
mudanças sem aviso prévio.

O logotipo POWERbreathe é uma marca comercial registrada e o
Breathe-Link é uma marca comercial da POWERbreathe Holdings Ltd.

A POWERbreathe International não se responsabiliza por
incorreções, erros ou omissões.

Todos os nomes dos produtos POWERbreathe são marcas
comerciais ou marcas comerciais registradas da POWERbreathe
Holdings Ltd.

Observação: As informações contidas aqui poderão não se aplicar
a certos territórios, como os EUA. Se estiver em dúvida, consulte
as autoridades adequadas em seu próprio território.
Em caso de dúvidas, peça ajuda de seu profissional médico antes
de iniciar o POWERbreathe ou fazer qualquer tipo de atividade
física com ele.

Todas as outras marcas comerciais ou marcas comerciais
registradas são de propriedade dos seus respectivos donos.
© 2020 POWERbreathe International Ltd,
Northfield Road, Southam, Warwickshire
CV47 0FG, Inglaterra, Reino Unido
(E & OE)
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POWERbreathe Worldwide
Matriz:
POWERbreathe International Ltd
Northfield Road, Southam, Warwickshire
CV47 0FG, Inglaterra, Reino Unido
Telefone: +44 (0) 1926 816100
www.powerbreathe.com
Distribuição:
América Latina:
HaB Latin America
Rua Aeroporto, 192, Chácara Marco,
Barueri, São Paulo,
CEP 06419-260,
Brasil
Telefone: + 55 (0)11 3809 8700
www.hablatinamerica.com
Para todos os outros territórios, acesse:
www.powerbreathe.com

Dispositivos
Padrão Ouro
clinicamente
comprovados para
uso clínico e
por pacientes

Informações sobre os produtos POWERbreathe
para a saúde sem uso de medicamentos
e sobre o Better Breathing disponíveis em
powerbreathe.com
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