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Introduktion 
Bästa Kund, för att få ut så mycket som möjligt av din andningsträning med WellO2, så  
rekommenderar vi att du går igenom instruktionerna nedan. Beroende på tillståndet 
av andningsorganen, ålder eller hälsa, kan andningsträning med WellO2 apparaten vara krävande. 
Därför det är viktigt att uppmärksamma instruktionerna för användning av apparaten, särskilt 
i början. Andningsträning skall aktivera de djupa andningsmusklerna och diafragma. Därför är 
det är viktigt att ha en god hållning och sitta upprätt, när du tränar med apparaten.  

Innan du börjar använda WellO2, läs bruksanvisningen avsnitt 4. (Kontraindikationer). 

Första gången 
När du använder apparaten första gången, välj låg ångtemperatur (o) och lägsta andnings-
motstånd (inställning 0). Dessa inställningar motsvarar cirka 20 cmH2O mottryck och en 
vattentemperatur 65 oC (ångtemperaturen är cirka 45 oC). Man skall börja lugnt så att man vänjer 
sig med att använda apparaten.

• Läs noga instruktionerna för användning av apparaten.

• Utandning i apparaten sker med att du tömmer dina lungor helt under ca 10-15 sekunder.

• Det kan verka ansträngande i början, men du kan reglera motståndet med att minska
styrkan på utandningen. Efter några gånger lär du dig tekniken och övningen kommer att
kännas lättare.

• Andas några gånger normalt och upprepa utandningen som ovan.

• Gör sedan en lugn inandning genom att fylla lungorna från apparaten under ca 10–15
sekunder. Håll andan 1–3 sekunder och andas sedan ut i luften.

• Andas normalt några gånger och upprepa ut- och inandning som ovan. Ta pauser om du
känner att du inte får tillräckligt luft eller behov av att hosta. Lösgörande av slem är ett
normalt fenomen. När slemmet lossnar, ska man hosta upp det från luftvägarna. Därefter
kan man fortsätta att använda apparaten igen.

När du har blivit van vid apparaten du kan pröva andningsträning med instruktion enl. nedan. 

Andningsträning 
Ställ in lämpligt andningsmotstånd och vattentemperatur.  Inställning av motståndet kommer att 
öka andningsmotståndet för både in- och utandningen. Andningsmotståndet är maximalt ca 100 
cmH2O (inställning 3).  

• Ta ett djupt andetag och andas ut i apparaten under 10–15 sekunder, tills lungorna är
tomma. Andas sedan normalt några gånger.

• Därefter, andas in genom apparaten under 10–15 sekunder tills lungorna är fyllda, håll andan
i några sekunder innan du andas fritt. Kom ihåg att enbart andas genom munnen.

• Vila ut en minut om så är nödvändigt, och upprepa ut- och inandningen som ovan.

• Gör 3–5 repetitioner och vila mellan dessa. När din andningskapacitet ökat, kan göra
repetitionerna direkt, utan att du vilar mellan dessa. Ett träningspass kan innehålla upp till
10–15 repetitioner.
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Träningsintensiteten kan justeras på två sätt: 1. Antingen med att använda det mekaniska 
andningsmotståndet. 2. Eller att andas i apparaten med högre intensitet, varvid luftflödet och 
motståndet ökas. Det är viktigt att lyssna på din kropp och träna på den nivån som är lämpligt för 
dig. Apparaten producerar ånga från varmt vatten vid utblåsning. Med lågt motstånd och andning 
med hög intensitet, produceras mer ånga än med högt motstånd och andning med låg intensitet. 
Vid ökat andningsmotstånd behöver också tiden för in- och utandningen ökas. In- och utandningen 
ska göras ett med konstant luftflöde.

Om du använder apparaten för att öka din andningskapacitet, sträva efter att öka motståndet 
inställning och blåsning styrka. Om du använder apparaten enbart för ångandning, ställ in 
motståndet på lägsta nivån. 

Träning med näsmask 
Det medföljer även en näsmask. Näsmasken styr ångan direkt till de övre luftvägarna.  Näsan är 
känslig för värme, börja därför med låg temperatur och öka med ett steg i taget. Ställ  alltid in 
lägsta motstånd (0) vid användning av näsmasken. Fäst förlängningsslangen i munstycket och 
i näsmasken. Håll näsmasken över din näsa och andas ut  genom näsan i 15–30 sek. Därefter, 
andas in ångan genom näsan. I början kan du upprepa näsandningen 2–3 gånger, när du sedan 
blivit mer van, 10–15 gånger. Ångandning genom näsan kan förbättra avlägsnandet av slem i 
näshålan.  
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