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Hingamislihaste treeningud koos
takistuse loomisega nii sissekui väljahingamise faasis.
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Ravihingamise tähtsaim väärtus seisneb selle universaalses mõjus organismile. Ravihingamise metoodikaid võivad kasutada nii täiskasvanud kui ka lapsed.
Nad sobivad muude ravimeetoditega ja on väga harva
vastunäidustatud.
Pulmonaalfüsioteraapia treeninguseade SMART
BREATHE (edaspidi: hingamistrenažöör või HT) on
meditsiiniseade, mis on ette nähtud hingamissüsteemi
füsioteraapiaks ja treeninguks hingamistakistuse abil.
Hingamistakistust saab muudetavate takistuste abil
muuta sisse- ja väljahingamisfaasis eraldi. HT on ette
nähtud kasutamiseks kodustes ja raviasutuse tingimustes erinevate haiguste ravimiseks, rehabilitatsiooniks,
profülaktikaks ja hingamislihaste treeninguks, aga ka
sportlastel üldise treeningu ajal ja spetsiaaltreeninguna.
Kasutamine lastel ja olulise psüühilise häirega inimestel
eeldab täiskasvanu järelevalvet ja juhendamist. Mitte
kasutada teadvuseta või väga tugeva psüühilise häirega
patsientidel! Terapeutilistel eesmärkidel on soovitatav
kasutada õhurõhkudel mitte alla 85 kPa.
Hingamistrenažööri kasutatakse kompleksravis ning
rehabilitatsioonis bronhiitide, bronhiaalastma, kopsupõletiku, kopsutuberkuloosi, kroonilise obstruktiivse
kopsuhaiguse, hüperkapina, hüpertoonia, depressiivsete
seisundite, psühhosomaatiliste haiguste korral ning arsti
otsusel ja meditsiinilise kontrolli all stenokardia korral,
pärast müokardiinfarkti, insulti ja kirurgilisi operatsiooni. Seda meetodit on edukalt kasutatud ka järgmiste
patoloogiate ja seisundite korral: pulmonaalsüsteemi
funktsiooni rehabilitatsiooniks ja tugevdamiseks, nt
kroonilise hingamispuudulikkuse korral; hingamisteede
vabastamiseks rögast, nt astma, kroonilise obstruktiivse
kopsuhaiguse, tsüstilise fibroosi, bronhioektaasi jms
korral; pulmonaalrehabilitatsiooniks pärast kardiotorakaalkirurgilisi operatsioone – mh atelektaasi
vältimiseks; patsientide võõrutamiseks abistava
hingamise seadmetest; tervislike hingamisviiside,
nt diafragmahingamise, aeglustatud väljahingamise
väljakujundamiseks ja arendamiseks.
Tavaliselt ei ole HT kasutamine iseseisev ravi, vaid
täiendab traditsioonilisi raviprotseduure. Siiski võib
sel mõnel juhul olla eraldiseisev ravi- või leevendusefekt, nt asendab täielikult aja- ja ressursinõudlikku
pulmonaalperkussiooni.
Raviefekt, erinevalt passiivsest (nt medikamentoossest)
ravist, oleneb väga tugevasti patsiendi pühendumusest,
see aga omakorda sõltub tugevasti sellest, kuivõrd meditsiinitöötaja suudab aktiveerida patsiendi motiveeritust. Patsiendid taluvad seda valdavalt hästi, eelistades
muudele pulmonaalsüsteemi taastusravivõtetele.
HT kasutamine soodustab ravimpreparaatide mõju
tugevnemist, ravi tulemuste paranemist ning selle
kestuste lühenemist.
Vastunäidustused: ägedad haigused, kopsuverejooksud,
vereköhimine, 2. astmest sügavam hingamispuudulikkus,
südame-veresoonkonna 2A staadiumi puudulikkus, südamestimulaator, kõrgenenud koljurõhk, kalduvus otiitidele.
Krooniliste haiguste olemasolul kasutatakse trenažööri
ägenemise välisel ajal. Kroonilise haiguse ägenemise
korral tasub esmalt teha vajalik ravi ning 7–10 päeva
pärast kroonilise haiguse ägenemist võib hakata tegema

hingamisharjutusi trenažööril. Ägedate haiguste, nagu
näiteks äge infarkt, insult, püelonefriit, pankreatiit,
adneksiit, pimesoolepõletik, hepatiit, koletsüstiit jt korral hingamistrenažööri ei kasutata. 2–3 nädalat pärast
ägedast haigusest tervenemist ehk siis rehabilitatsioonietapil võib alustada hingamisvõimlemise kuuriga HT-l.
2. astmest sügavam hingamispuudulikkus, südameveresoonkonna 2A staadiumi puudulikkus on seisundid,
mille korral jõuab patsiendi hingamissagedus 28 korrani
minutis ning hingeldamine tekib isegi tavaliste füüsiliste
koormuste korral.
Hingamistrenažöör on väikesemõõtmeline seade, mida
kasutaja hoiab harjutuste sooritamise ajal suus ja millel
on kvaasisujuva muutmisvõimalusega (12 taktiilselt
tajutavat astet) seaderõngad jaotustega, mis on tähistatud rooma numbritega I...V. HT on konstrueeritud
eraldi sisse- ja väljahingamisavadega, mille ristlõikeid
saab astmeliselt reguleerida vastavaid rõngaid pöörates, takistusastmest I (kõige väiksem takistus) kuni
astmeni IIIII (kõige suurem takistus) – see võimaldab
hingamistreeninguid sooritada sobiva vastupanuga hingamise tingimustes nii sisse- kui väljahingamisel ning
arvestada patsientide vanust ja tervislikku seisundit.
Vastupanuga hingamise treeningute käigus treenitakse hingamislihaseid, suureneb nende jõud ja vastupidavuse ning märgatav on ka pneumomassaaži efekt
bronhidel ja kopsudel. Hingamistreeningute käigus
moodustub takistusega sissehingamisel kopsudes hapnikusisalduse mõõduka vähenemise ja süsihappegaasi
kontsentratsiooni mõõduka suurenemisega õhusegu
(hüpoksilis-hüperkapniline gaasisegu), mis soodustab immuunsüsteemi normaalse funktsiooni taastumist ja gaasivahetussüsteemi aktiveerumist treenimise
tulemusena.
Üldpõhimõtted. Hingamisharjutusi on trenažööril
soovitatav teha iga päev, eelistatult ühel ja samal
ajal. HT-l hingamistreeningute tegemise ravikuur
kestab keskmiselt 3–4 kuud. Saavutatud vormi
hoidmiseks võib edaspidi treenida 2–3 korda nädalas
(profülaktiline programm). Hingamisvõimlemist on
trenažööril soovitatav teha õhtuti 2–3 tundi pärast
õhtusööki või siis hommikul tühja kõhuga. Pärast õhtust
hingamistreeningut ei ole soovitatav süüa, kasulik on
klaasi vee joomine.
HT-ga treenimiseks peab olema mugav asend. Hoidke
HT suus, hingake 2–3 sekundi jooksul nina kaudu sisse
ja aeglaselt välja. Väljahingamine peab olema sissehingamisest pikem ning vastavalt treenitusele pidevalt
pikenema – alustades näiteks 7 sekundist ning iga nädal
pikendades seda ühe sekundi võrra tuleb ajapikku
jõuda 20–30 sekundini. Vastupanu väljahingamisele
valitakse individuaalselt, välimise rõnga
keeramise abil. Õigesti valitud vastupanu
peamine kriteerium on olulise väsimuse
puudumine pärast 15-minutilist treeningut.
Treenituse suurenemise järgi suureneb
ka vastupanu, mis saavutab maksimumi
1–3 treeningu kuu pärast. Treeningu
efektiivsuse suurendamiseks on soovitatav
hingata diafragma abil: sissehingamisel
lükatakse kõht ette, väljahingamisel

tõmmatakse sisse. Trenažööri sisemise (huulikupoolse)
rõnga abil reguleeritakse vastupanu HT kaudu
sissehingamisel ning see on mõeldud põhiliselt
hingamislihaste treenimiseks, see suurendab
vastupidavust ja on eriti kasulik sportlastele. Enamikul
kasutajatest soovitatakse sisse hingata nina kaudu.
Sel juhul reguleeritakse sisemise rõnga vastutakistus
maksimumile, s.t asendisse IIIII. Harjutuste kestus
valitakse alguses 15–20 minutit päevas ning seejärel
suurendatakse aega iga 3–4 päeva tagant 5 minuti
võrra, jõudes seeläbi aja jooksul 40 minutini päevas. Ei
ole soovitatav teha hingamisharjutusi kohe 40 minutit,
vaid aega tuleb pikendada mitmete treeningute vältel,
alustades15–20 minutist. Juhul kui ei õnnestu hingata
ainult läbi suu, soovitatakse nina sõrmedega sulgeda.
Harjutuste käigus hingamisakti kestus järk-järgult
suureneb ning süstemaatiliste treeningute tulemusena
võib ühe pideva väljahingamise kestus väldata
25–30 sekundit, tervetel treenitud inimestel aga ligi
40 sekundit ja enam. Tavaliselt võib harjutuste käigus
tekkida kerge õhupuuduse ja soojuse tunne, süljeeritus,
köhimisel rögaeritus, võimalik on haigutamine – need
füsioloogilised reaktsioonid ei ole ohtlikud ning on
seotud organismi kohanemisega uute hingamistingimustega. Regulaarsete tervendava hingamise harjutuste käigus toimub organismi töös ümberkorraldus:
hingamiselundite, närvi- ja immuunsüsteemi normaalse
funktsiooni taastumine, vereringe ja ainevahetuse
paranemine. Seetõttu võib 4–6 kuud pärast regulaarseid
hingamistreeninguid organismi üldise seisundi paranemise
taustal minna üle profülaktilistele harjutustele. Hea
tervise hoidmiseks on kasulik teha hingamistreeninguid
regulaarselt 2–3 korda nädalas.
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