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Definicja:
Wykonywanie serii ćwiczeń oddechowych oraz ćwiczeń oddechowych z opo

rem w optymalnej dla chorego pozycji.
Cele:
• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego;
• zwiększenie ruchomości klatki piersiowej;
• poprawa siły mięśni oddechowych, głównie przepony i mięśni międzyże

browych;
• wzmocnienie mięśni jamy brzusznej;
• rozprężenie pęcherzyków płucnych;
• usunięcie wydzieliny z dróg oddechowych;
• profilaktyka i leczenie niedodmy;
• zapobieganie zapaleniu płuc.
Wskazania do wykonania:
• chory z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomiony;
• chory ze schorzeniami układu oddechowego.
Przygotowanie pacjenta:
• poinformowanie o celu i przebiegu zabiegu;
• umotywowanie chorego do zabiegu i uzyskanie zgody na jego wykonanie;
• nawodnienie chorego;
• podanie w razie potrzeby przed zabiegiem leków (np. przeciwbólowych, 

rozszerzających oskrzela, rozrzedzających wydzielinę);
• ułożenie w wygodnej leżącej lub siedzącej pozycji;
• poinformowanie, że gimnastyka oddechowa rozpoczyna się od głębokiego 

wydechu;
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• nauczenie prawidłowego oddychania (w czasie głębokiego wdechu przez 
nos brzuch powinien się uwypuklać, a w czasie głębokiego wydechu przez usta 
zapadać);

• nauczenie prawidłowego rytmu oddychania (wdech w rytmie na: raz, dwa, 
a wydech w rytmie na: trzy, cztery, pięć; na szczycie wydechu następuje pauza, tj. 
bezdech trwający 3 s);

• poinformowanie, że liczba powtórzeń każdego ćwiczenia wynosi przecięt
nie od 6-8;

• poinformowanie, aby chory nie robił wydechu do aparatu Triflo, ponieważ 
z wydychanym powietrzem mogą do aparatu dostać się bakterie, które następnie 
mogą być wdychane i są przyczyną zakażenia.

Przygotowanie sprzętu:
• aparat Triflo;
• butelka z wodą i drenami;
• 2 butelki do przedmuchiwania wody;
• waciki, nitka, woreczek, papierowa torebka, piłeczka pingpongowa, balonik 

gumowy;
• woreczek z piaskiem (3-4 kg).
Przebieg wykonania:
• ocena stanu zdrowia i wydolności układu oddechowego chorego;
• przygotowanie sali (wywietrzenie pomieszczenia; nawilżenie powietrza; 

temperatura 18-20°C, wilgotność 50-70%);
• zaproponowanie pozycji do ćwiczeń;
• zachęcenie do ćwiczeń 3 x dziennie, a nawet co 1-2 godz. przez 5-10 min, 

zgodnie z wybranym schematem:
-ułożenie chorego na wznak (pod głową mała poduszka, kończyny dolne 

zgięte w stawach kolanowych i biodrowych, pod kolanami poduszka, stopy pod
parte, kończyny górne ułożone wzdłuż tułowia lub splecione na karku):

1) wykonanie 3 głębokich oddechów z wdychaniem powietrza przez nos i wy
dychaniem przez zaciśnięte usta, wolno i spokojnie, naśladując gwizdanie lub za
sznurowane usta; w przypadku zalegania wydzieliny w oskrzelach wykonanie 4 
silnego wydechu połączonego z kaszlem;

2) położenie jednej ręki pielęgniarki na klatce piersiowej chorego, drugiej na 
nadbrzuszu i polecenie wykonania głębokiego wdechu z uniesieniem nadbrzusza, 
a potem głębokiego wydechu z udziałem mięśni brzucha; po kilku ćwiczeniach 
spokojne oddychanie;

3) położenie woreczka z piaskiem (3-4 kg) na brzuchu pacjenta; podczas 
wdechu mięśnie brzucha unoszą woreczek, a klatka piersiowa pozostaje bez ru
chu, przy wydłużonym wydechu woreczek opada w dół (oddychanie przepono
we).

- ułożenie chorego na boku:
1) uniesienie ręki w górę za głowę z równoczesnym wdechem, a następnie 

opuszczenie i rozluźnienie połączone z wydechem.
- ułożenie chorego w pozycji siedzącej lub półsiedzącej:
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1) podzielenie klatki piersiowej na 6 obszarów;
położenie ręki pielęgniarki lub pacjenta na poszczególne obszary (pod pra

wą przeponą, pod lewą przeponą, nad podstawą prawego płuca, nad podstawą 
lewego płuca, nad szczytem prawego płuca, nad szczytem lewego płuca) w czasie 
oddychania i opór uciskającej ręki;

zachęcanie chorego do usunięcia wydzieliny za pomocą energicznego ka
szlu i odpoczynku po serii 5 oddechów na każdy obszar;

2) ustawienie aparatu Triflo pionowo (na stoliku, w rękach, na wysokości twa
rzy);

zrobienie wydechu przez chorego;
>■ otoczenie szczelnie wargami ustnika aparatu przez chorego bez przygryza

nia;
wykonanie wdechu głębokiego i szybkiego, aby wszystkie 3 kulki uniosły 

się do góry;
utrzymanie kulek uniesionych tak długo, jak chory będzie wykonywał 

wdech;
»■ wyjęcie ustnika z ust, gdy kulki w aparacie opadną i wykonanie normalne

go wydechu na zewnątrz;
>■ powtórzenie ćwiczenia po chwili odpoczynku, np. może być to 5-10 odde

chów co 2 godz.;
udokumentowanie zabiegu - ile razy chory był w stanie unieść do góry 

kulki, ile cm'1 powietrza zawierał każdy wdech i jak chory reagował na ćwiczenie. 
Każda kulka określa w przybliżeniu ilość wdychanego powietrza, i tak: 1 kulka - 
600 cm’/s; 2 kulki - 900 cm3/s; 3 kulki - 1200 cm3/s;

zdezynfekowanie, umycie i wysuszenie ustnika oraz schowanie aparatu 
(jeśli chory ma indywidualny ustnik nie wymaga on dezynfekcji);

3) wyjęcie zestawu 2 butelek do wydmuchiwania powietrza (Spiroflo) z opa
kowania;

napełnienie jednej z butelek wodą do poziomu 900 ml, następnie wrzuce
nie do wody tabletki, która po rozpuszczeniu spowoduje jej zabarwienie;

nałożenie na wylot każdej butelki nakrętki z przewodem zakończonym 
ustnikicm;

>■ zdjęcie z ustników przykrycia;
nabranie przez chorego głębokiego oddechu, objęcie wargami ustnika 

przewodu połączonego z butelką napełnioną wodą i przedmuchiwanie stopniowe 
wody do pustej butelki, np. po 100 ml;

poproszenie chorego po przemieszczeniu całego płynu, aby wykonał głę
boki wdech i przedmuchał maksymalnie ilość płynu do pustej butelki; można to 
powtarzać, jeśli jest konieczne, aż cały płyn ulegnie przemieszczeniu;

>■ obserwacja tętna, ciśnienia chorego;
>■ nałożenie przykrycia na ustniki, aby zabezpieczyć przed zanieczyszcze

niem;
2* udokumentowanie ilości płynu przemieszczonego na jeden oddech, ilości 

płynu przemieszczonego przy maksymalnym wydechu, liczby wydechów po
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trzebnych do przemieszczenia płynu z całej butelki, tolerancji zabiegu (zawroty 
głowy, szum w uszach, osłabienie mogą być wynikiem spadku ciśnienia tętnicze
go spowodowanego pokonywaniem oporu przy wdechu);

4) dmuchanie na nitkę, wacik, piłeczkę pingpongową;
5) dmuchanie do woreczka, balonika gumowego, papierowej torebki.
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