DE PARI O-P E P R E I N I G E N
Bij thuisgebruik
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Voorbereiding

Reinigen

Desinfectie

Demonteer de PARI O-PEP
• Plaats de kogel zodanig dat
deze niet kan wegrollen
• Verwijder het koord van het
onderste deel

•

Reinig de onderdelen met
vaatwasmiddel in warm water
• Spoel de afzonderlijke onderdelen grondig na onder een
lopende kraan

•

•
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Drogen

Opbergen

•

	
Plaats
alle onderdelen op een
schone, droge en absorberende ondergrond

•

Na het drogen bergt u alle
afzonderlijke onderdelen op
in de daarvoor bijgeleverde
opbergtas.

 ook de onderdelen in een
K
voldoende hoeveelheid
kokend water (5 minuten)
of
• Gebruik een stoomsterilisator
(tenminste 6 minuten)
Gelieve altijd de gebruiksinstructies te volgen. Deze worden
verstrekt bij alle PARI O-PEPs
en bevatten een gedetailleerde
beschrijving. Indien de gebruikersinstructies ontbreken, kunnen
nieuwe exemplaren worden gedownload vanaf www.pari.com/
de-en of kunt u bellen met
+49 (0) 8151 – 279 220.

PARI O-PEP
TRILT EFFECTIEF BRONCHIAAL SLIJM LOS
EN HELPT DE LUCHTWEGEN TE OPENEN

Tips voor gebruik en hygiëne
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PARI O-P E P

DE PARI O -PEP I N HET G EBRU I K

Trilt effectief bronchial slijm los en helpt de luchtwegen te openen

Montage

Voor tijdelijk gebruik om vastzittend slijm te mobiliseren bij acute of chronische
aandoeningen aan de luchtwegen, zoals Cystische fibrose (CF), bronchiëctasieën,
COPD en astma.

•

Comfortabele behandeling door ovaal mondstuk

•

Stopt niet-productief hoesten en belemmerde ademhaling.

•

Bevat een kleine draagtas om hygiënisch op te bergen en voor veilig vervoer.

•

Instrumentenvaatwasser veilig en
autoclaveerbaar

•

Plaats de trechter in het onderste deel van de behuizing
(zie foto).

•

Plaats de kogel in de trechter

•

Schroef het bovenste deel van de behuizing op het
onderste deel

De PARI O-PEP gebruiken
•

Ga rechtop zitten in een ontspannen houding

•

Plaats het mondstuk tussen uw tanden en omsluit het
met uw lippen

•

Adem rustig en diep in door uw neus. Houd uw adem
in voor ongeveer 1 tot 2 seconden.

•

Adem rustig en volledig uit door uw mond in de
PARI O-PEP. Terwijl u uitademt, spant u uw
wangspieren om uw wangen stil te houden.

•

Herhaal deze cyclus van in- en uitademen 10 tot 15 keer.

Om volledig profijt te hebben van het therapeutische effect van de PARI O-PEP, dient u de behandeling uit te voeren zoals uw arts of therapeut u geïnstrueerd heeft.
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Gelieve altijd de gebruiksinstructies te volgen. Deze worden verstrekt bij alle PARI O-PEPs en bevatten
een gedetailleerde beschrijving. Indien de gebruikersinstructies ontbreken, kunnen nieuwe exemplaren
worden gedownload vanaf www.pari.com/de-en of kunt u bellen met +49 (0) 8151 – 279 220.

