
Pusteøvelser



Generelle instruksjoner 
og tips
Ved WellO2-pusting betyr en repetisjon at du tar en utånding etterfulgt av en  
innånding gjennom apparatet. Hvis pusterytmen din er rask, kan du i utgangspunktet 
oppleve en sterk følelse av oksygenmangel. Men med regelmessig trening vil denne 
følelsen avta, og til slutt forsvinne, når hjernens pustesenter har tatt i bruk en ny måte 
å puste på.

Ved noen sykdommer kan det være stor ubalanse mellom inn- og utånding – å puste i 
den ene retningen kan være mer utfordrende enn i den andre.

Hvis dampen føles for varm på nesetippen når du bruker nesemasken, kan du bruke 
mykgjørende krem på det området. Selv om dampen føles varm, forårsaker den ingen 
skade på huden eller vevet.

Vi anbefaler at du tar noen utåndinger i apparatet før øvelsene, for å generere mer damp.
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Forbedre pustehelsen 
og immunforsvaret

Juster motstanden til posisjon 0 (20cmH2O) og velg laveste temperatur 
(•, som tilsvarer 45 °C). Ta en utånding slik at vannet bobler. Deretter, 
pust inn slik at du kjenner dampen i luftveiene. Gjenta utåndingen og 
innåndingen tre til ti ganger.

Ta en pause i noen minutter og gjenta trinnene ovenfor to eller ganger, 
både om morgenen og om kvelden. Etter ca. to uker, hvis øvelsen føles 
lett, kan du øke motstanden. Husk at justeringen er sømløs, det vil si 
at til og med en liten vri på justeringsringen vil øke motstanden. Derfor 
trenger du ikke øke motstanden fra posisjon 0 direkte til posisjon 1.

Gjør denne øvelsen i en måned, en eller to ganger om dagen.
Best resultat oppnås hvis du gjør treningen regelmessig, helst hver 
morgen og kveld.



Styrke pustemuskulaturen 
og oksygenopptaket

Bruk WellO2 i én måned, én eller to ganger om dagen. For best resultat, bruk appara-
tet regelmessig, helst om morgenen og om kvelden. Etter den første måneden er det 
nok å trene to til tre ganger i uken, for å opprettholde forbedringene.

Det er også passende å gjøre øvelsene fem dager i uken og legge til to hviledager. 
I likhet med andre muskler må også pustemusklene hvile for å utvikle seg.

PUSTETRENING FOR IDRETTSUTØVERE >> https://wello2.no/pages/pustetrening
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Juster motstanden til posisjon 0 (20cmH2O) og velg laveste temperatur (•, 
som tilsvarer 45 °C). Ta en utånding slik at vannet bobler. Deretter, pust inn 
slik at du kjenner dampen i luftveiene. Gjenta tre til ti ganger.

Gjør samme øvelse, men med økt motstand. Husk at justeringen er søm-
løs, dvs. selv en liten rotasjon av justeringsringen vil øke motstanden.

Gjør samme øvelse, men med økt motstand. Øk motstanden til
posisjon 1 eller høyere, dersom treningen allerede føles for lett.
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Gjør samme øvelse, men med økt motstand om treningen føles for lett.

Gjør samme øvelse, men med økt motstand om treningen føles for lett.

Øk motstanden og fortsett å gjøre øvelsene med denne motstanden 
i minst to uker.



Lindrer irritasjon og 
symptomer i luftveiene
Juster motstanden til posisjon 0 (20cmH2O) og velg den laveste eller den nest  
høyeste temperaturen (• tilsvarer 45 ° C, •• tilsvarer 55 ° C). Ta en utånding slik at  
vannet bobler. Pust deretter inn slik at du kjenner dampen i luftveiene. Gjenta  
utåndingen og innåndingen tre til ti ganger.

Ta en pause i noen minutter og gjenta trinnene ovenfor to eller tre ganger, begge to
om morgenen og om kvelden. Om øvelsen etter ca. to uker føles lett, kan du øke  
motstanden. Husk at justeringen er sømløs, det vil si at selv en liten rotasjon av  
justeringsringen vil øke motstanden.

Bruk WellO2 i én måned, en eller to ganger om dagen. For best resultat, bruk  
apparatet regelmessig, helst om morgenen og om kvelden.

Ved en luftveissykdom er det passende å gjøre WellO2-øvelsene før du tar din 
inhalasjonsmedisin. Øvelsene hjelper til å åpne opp luftrøret og fjerne slimet som  
kan være tilstede i luftveiene, slik at medisinen kan trenge dypere inn i luftveiene  
og være mer effektiv.

Med WellO2-apparatet kan du også lindre symptomene på dyspné eller irritasjon
i luftveiene. Bruk i slike tilfeller kun den laveste motstanden og helst temperaturen 
med to punkter. Øvelsene vil være avslappende for pusterytmen, fukte slimhinnen  
og bidra til å fjerne små partikler som kan forårsake irritasjonssymptomer.



Når det gjelder pasienter med en kronisk og
alvorlig luftveissykdom, er det passende å
bruke WellO2-apparatet daglig. I disse tilfellene,
er det imidlertid viktig å bruke lav motstand  
når du utfører øvelsene.
Hvis du ønsker å forbedre luftveienes muskel-
styrke (anbefalt av WellO2’s pusteekspert), 
kan du utføre muskelære treninger to til fire 
ganger i uken, og bruke lavere motstand 
ved vedlikeholdstrening.
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Styrk og beskytt 
stemmen din
For best resultat, bruk WellO2 regelmessig, helst daglig. Varm opp stemmen din før 
forestillingen eller når du kommer til å bruke stemmen din.

Du kan også pleie stemmen mellom forestillingene, eller i løpet av arbeidsdagen hvis 
du føler at stemmen blir sliten eller når luftveiene er tørre. 

Pusteøvelsene vil også roe ned pusterytmen og senke stressnivået – du kan også 
bruke WellO2 til å roe ned etter en anstrengende ytelse.

Juster motstanden til et nivå som føles behagelig og lett for deg.
Juster temperaturen ved å trykke på ••-knappen (55 °C). En relativt høy
temperatur gir slimhinnene i luftveiene forbedret fuktighetsbalanse.

Ta en utånding slik at vannet bobler. Deretter, pust inn slik at du kjenner 
dampen i luftveiene. Gjenta tre til ti ganger. Ta en pause i noen minutter 
og gjenta trinnene ovenfor to eller tre ganger.
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Forbedre søvnkvaliteten din
Reduser snorking, senk stressnivået ditt.

Å utføre pusteøvelsene om kvelden gir dypere pust og er avslappende for pusterytmen. 
Dette reduserer produksjonen av stresshormoner og kan forbedre søvnkvaliteten din.

Aktivering av pustemuskulaturen i svelget øker blodsirkulasjonen i området, og dam-
pen fukter membranen i slimhinnen. Symptomer på snorking, som oppstår på grunn 
av tette luftveier i halsen, kan reduseres eller elimineres med regelmessig trening.

Hvis snorkingen er forårsaket av pusting gjennom munnen, er det lurt å gjøre pusteø-
velser om kvelden med nesemasken. Dette vil aktivere musklene i nasopharynx og 
fukter slimhinnen i nasale luftveier og nasopharynx. Dette støtter pusten gjennom ne-
sen og kan bidra til å holde munnen lukket, og dermed redusere snorking og følelsen 
av munntørrhet om morgenen.

Juster motstanden til posisjon 0 (20cmH2O) og velg laveste temperatur 
(•, som tilsvarer 45 °C). Ta en utånding slik at vannet bobler. Deretter, 
pust inn slik at du kjenner dampen i luftveiene. Gjenta utåndingen og 
innåndingen tre til ti ganger. Gjenta tre til ti ganger. Ta en pause i noen 
minutter og gjenta trinnene ovenfor to eller tre ganger.

Gjør denne øvelsen regelmessig i én måned. For best resultat, bruk  
apparatet regelmessig, helst hver morgen og kveld.



Ta vare på nesen din
Øk styrken til nesemusklene,
fukt de øvre luftveiene.
Å utføre øvelsene gjennom nesen kan føles anstrengende, nesemusklene er ikke  
vant til å jobbe, og det er trangt i nesehulene. Men gjennom regelmessig trening vil 
muskelstyrken i nesen øke raskt. Økt muskelstyrke gjør det lettere å puste gjennom 
nesen og kan også forhindre tilbakevendende bihulebetennelse.

Dampen bidrar til å gi næring til slimhinnen i nesen og øker dens fuktighetsbalanse, 
som gjør neseslimhinnen friskere. Når slimhinnen er i en frisk tilstand, kommer ikke 
patogener gjennom, slik at du kan holde deg friskere. Dampen skyller også overflaten 
av slimhinnen og fjerner de små partiklene som forårsaker irritasjon (som veistøv, 
pollen eller allergener). Dette vil hjelpe deg med å lindre allergiske symptomer raskt, 
uten bruk av medisiner.

Juster motstanden til posisjon 0 (20cmH2O) og velg den laveste temperaturen
(• tilsvarer 45 °C). For å øke fuktbalansen i slimhinnen, bruk mellomtemperaturen  
(•• tilsvarer 55 °C) som er mest effektiv, men vi anbefaler at du starter med den  
laveste temperaturen slik at slimhinnene venner seg til varmen.

Hold nesemasken godt over nesen og pust ut gjennom nesen inn i apparatet slik at 
vannet bobler. Pust gjennom nesen din slik at dampen kommer inn i nasopharynx. 
Gjenta tre til ti ganger. Ta en pause i noen minutter og gjenta ovenstående trinn to 
eller tre ganger, både om morgenen og om kvelden.

Hvis utånding og innånding, rett etter hverandre gjennom masken 
føles veldig slitsomt, kan du gjøre øvelsen ved å inhalere inn i  
apparatet gjennom nesemasken og inhalere som vanlig. Ta en kort 
pause. Gjør så øvelsen i den andre retningen: Pust inn gjennom  
nesemasken og pust deretter ut som vanlig.



Lindre symptomene på 
forkjølelse
Studier viser at mange virus er svært følsomme for varme, og å øke overflate- 
temperaturen på slimhinnen reduserer spredningen av disse virusene. Varmen kan  
til og med ødelegge viruset. Varm damp har også vist seg å redusere varigheten  
av bakterielle infeksjoner.

Når du kjenner kløe i nesen, sår hals eller har andre forkjølelsessymptomer,  
kan du bruke WellO2!

Varm opp vannet til høyeste temperaturinnstilling (•••, som tilsvarer 65 °C).
Ta en utånding i apparatet med munnen for å skape mer damp. Pust deretter inn
den varme dampen gjennom nesemasken. Dette vil føles varmt, men skader ikke slim-
hinnen. Du kan bruke litt hudkrem på nesetippen hvis dampen føles for varm på huden.

Det anbefales ikke å gjøre øvelsene ved høyeste temperatur i lang tid, men du kan 
gjøre fem inn- og utåndinger. Ta en pause og deretter gjenta to til tre ganger. Hvis du 
har sår hals, gjør den samme øvelsen gjennom munnen. Du anbefales å gjøre øvelsen 
regelmessig, minst to ganger om dagen, til symptomene forsvinner. I tillegg kan du 
gjøre en lengre serie ved lavere temperatur hvis det føles bra.

Vi anbefaler ikke bruk av verktøyet hvis du har høy feber



Breathe Better 
– Feel Better

Les mer: wello2.no
info@wello2.com


