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Introduktion 
Kære kunde, for at få mest muligt ud af din åndedrætstræningstræning med WellO2, anbefaler vi, at 
du gennemgår nedenstående instruktioner. Afhængig af tilstanden i åndedrætsorganerne, fx. 
alder eller helbred, kan vejrtrækningstræning med WellO2-apparatet være krævende. Derfor er det 
vigtigt at være opmærksom på instruktionerne til brug af enheden, især i starten. 
Åndedrætstræningen skal aktivere de dybe åndedrætsmuskler og mellemgulv. Derfor er det vigtigt 
at have en god kropsholdning og sidde lodret, når du træner med apparatet.

Før du bruger WellO2, skal du læse brugermanualen i afsnit 4. (Kontraindikationer).

Første gang 
Når du bruger apparatet første gang, skal du vælge lav damptemperatur (o) og 
laveste åndedrætsmodstand (indstilling 0). Disse indstillinger svarer til ca. 20 cmH2O 
modtryk og en vandtemperatur på 65 oC (damptemperaturen er ca. 45 oC). Du skal starte roligt, så 
du bliver vant til at bruge enheden.

• Læs instruktionerne om brug af apparatet omhyggeligt.

• Udånding i enheden foregår ved at tømme lungerne helt i ca. 10-15 sekunder.

• Det kan virke anstrengende i starten, men du kan regulere modstand ved at reducere 
udåndingsstyrken. Efter et par gange lærer du teknikken, og øvelserne vil føles lettere.

• Træk vejret et par gange normalt, og gentag udånding som ovenfor.

• Tag derefter en mild indånding gennem apparatet ved at fylde lungerne i ca. 10-15 sekunder. 
Hold vejret i 1-3 sekunder, og ånder derefter luften.

• Træk vejret normalt et par gange, og gentag indånding og udånding som ovenfor. Tag pauser, 
hvis du føler, at du ikke får nok luft eller har brug for at hoste. Udledning af slim er et normalt 
fænomen. Når slimet frigøres, bør det hostes op fra luftvejene. Derefter kan du fortsætte med 
at bruge enheden igen.

Når du er blevet vant til enheden, kan du prøve åndedrætstræning med instruktion i henhold til  
nedenstående.

Åndedrætstræning
Indstil passende åndedrætsmodstand og vandtemperatur. Justering af modstanden 
øger åndedrætsmodstanden til både indånding og udånding. Åndedrætsmodstanden er 
maksimalt ca. 100 cmH2O (indstilling 3).

• Tag en dyb indånding og udånd i enheden i 10-15 sekunder, indtil lungerne er tomme. 
Træk derefter vejret normalt et par gange.

• Inhaler derefter igennem apparatet i 10-15 sekunder, indtil lungerne er fyldt, hold vejret i 
nogle få sekunder, før du udånder frit. Husk kun at trække vejret gennem munden.

• Hvil om nødvendigt et minut, og gentag udånding og indånding som ovenfor.

• Foretag 3-5 gentagelser og hvil i mellem hver gentagelse. Når din vejrtrækningskapacitet 
øges, kan du udføre gentagelserne direkte, uden at hvile mellem dem. En træning kan 
indeholde op til 10-15 gentagelser.
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Træningsintensiteten kan justeres på to måder: 1. Enten ved hjælp af den mekaniske 
åndedrætsmodstand. 2. Eller indånding vha. apparatet med høj intensitet, hvilket øger luftstrømmen 
og modstanden. Det er vigtigt at lytte til din krop og træne på det niveau, der passer til dig. 
Apparatet producerer damp fra varmt vand. Med lav modstand og høj intensitet i vejrtrækningen 
produceres mere damp end med høj modstand og lav intensitet i vejrtrækningen. Med øget 
modstand ved vejrtrækning, skal tiden til indånding og udånding også øges. Indånding og udånding 
skal ske med en konstant luftstrøm.

Hvis du bruger enheden til at øge din vejrtrækningskapacitet, skal du stræbe efter at øge 
modstandens indstilling og blæsestyrke. Hvis du kun bruger apparatet til dampindånding, skal du 
indstille modstanden til det laveste niveau. 

Træning med åndedrætsmaske
Den leveres også med en åndedrætsmaske. Åndedrætsmasken dirigerer dampen direkte til de øvre 
luftveje. Næsen er følsom over for varme, så start ved en lav temperatur og øg et trin ad gangen. 
Brug altid den laveste modstand (0), når du bruger åndedrætsmasken. Sæt forlængelsesrøret på 
mundstykket og åndedrætsmasken. Hold åndedrætsmasken over næsen og udånd gennem næsen i 
15-30 sekunder. Træk derefter dampen ind gennem næsen. I begyndelsen kan du gentage 
næseånding 2-3 gange, når du bliver du mere vant til det, øg da til 10-15 gange. Dampning gennem 
næsen kan forbedre fjernelsen af slim i næsehulen.
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