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Wskazówki dotyczące higieny i  
korzystania z urządzenia

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA PARI PEP® S SYSTEM

 PARI GmbH 
Spezialisten für effektive Inhalation

Moosstraße 3, 82319 Starnberg, Niemcy
E-Mail: export@pari.de
Tel. +49 (0) 8151 279 220
Fax +49 (0) 8151 279 6220

Strona internetowa firmy PARI: www.pari.com

Dystrybutor

PARI PEP ® S SYSTEM

POŁĄCZENIE TERAPI I  INHALACYJNEJ 

Z FIZ JOTERAPIĄ ODDECHOWĄ
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1
  Przygotowanie

• Rozłożyć system PARI PEP S  
na części składowe.

2
  Czyszczenie

• Umyć urządzenie w ciepłej 
wodzie z kranu z dodatkiem 
płynu do mycia naczyń.

• Dokładnie wypłukać poszcze- 
gólne elementy składowe  
pod bieżącą ciepłą wodą.

• Przyspieszyć wysychanie  
przez wytrząśnięcie wody z  
poszczególnych części.

          
3

  Dezynfekcja
•  Wygotować w dostatecznej 

ilości wrzącej wody przez co 
najmniej 5 minut 
lub

• Umieścić w dezynfektorze 
termicznym (np. do butelek 
dla niemowląt) na co najmniej 
6 minut.

4
  Suszenie

• Rozłożyć wszystkie części 
urządzenia na czystej, suchej 
i chłonnej powierzchni i 
dokładnie wysuszyć.

 
W przypadku korzystania
z urządzenia w warunkach
klinicznych

Sterylizacja w autoklawie:
Maksymalna temperatura i  
minimalny czas sterylizacji:
121 °C, min. 20 minut lub
132 °/134 °C, min. 3 minuty

W warunkach domowych



• wspomaga mobilizację i odkrztuszanie zalegającej wydzieliny

• może być stosowana również do fizjoterapii oddechowej bez  
  użycia nebulizatora

• może być pomocna, np. dla chorych na mukowiscydozę, 
  astmę czy POCHP

Aby terapia PEP była bezpieczna i dawała najlepszy efekt terapeutyczny, należy zawsze 
przeprowadzać leczenie zgodnie ze wskazaniami lekarza lub fizjoterapeuty.

Ciśnieniomierz - opcjonalnie dostępny

Ciśnieniomierz służy do ustawienia  
wartości oporu przy wydechu zgodnie z  
indywidualnymi potrzebami pacjenta oraz  
do kontroli ciśnienia w trakcie terapii.

    TERAPIA PARI PEP® S SYSTEM:

Refundacja
Urządzenie PARI  
PEP S System objęte 
jest refundacją dla  
pacjentów chorych na 
mukowiscydozę i  
pierwotną diskinezę 
rzęsek od 4 roku życia.

PARI PEP S System może być pomocnym uzupełnieniem dla terapii inhalacyjnej. 
Wspomaga usuwanie wydzieliny z płuc. W czasie wydechu, opór wytwarzany przez 
PARI PEP S System, zapobiega zjawisku zapadania się oskrzelików obwodowych 
w płucach, które dzięki temu pozostają dłużej otwarte. W ten sposób 
odkrztuszanie wydzieliny staje się łatwiejsze oraz poprawia się wentylacja płuc.
Celowość terapii w połączeniu z terapią wziewną ustala lekarz.


