
 
 

 

EZTULAREN LAGUNTZAILE MEKANIKOA 

 

Eztularen laguntzaile mekanikoa gailu mekaniko bat da, arnas muskuluen jarduera (ahultasunak 

aireztapen eskasa dakar) eta arnas muskuluak (ahultasunak eztul ez-eraginkorra dakar) 

ordezkatzen laguntzen duena. Hau da, biriken aireztapena hobetzen du eta jariakinak askatzen, 

mobilizatzen eta ezabatzen laguntzen du, arnas infekzioak izateko arriskua murriztuz. 

Gailuak bi fase ezberdinetan sortzen ditu presioak, txandaka: 

A) Inspirazio-fasea: arnasbidean presio positiboa aplikatzen du, inspirazio aktiboa simulatzen 

duena. 

B) Espirazio fasea: presio negatiboa sortzen du, eta espirazio aktiboa simulatzen du. 

 

ARGIBIDEAK: 

1. Programak: gailuak 3 programa konfiguratzeko aukera ematen du. Erabili programak zure 

fisioterapeutak konfiguratu zituen bezala, berak adierazitako jarraibidearen arabera 

2. Zirkuitua: egiaztatu zirkuitua ondo muntatuta dagoela, aparatura konektatzeko hurrenkera 

honetan: iragazkia, hodia, egokigailua, maskara. 

3. Maskara kogaitzea: ziurtatu ondo puztuta dagoela eta, beharrezkoa bada, xiringa batekin 

puztu. Tratamendua aplikatzerakoan, ziurtatu kontaktu ona dagoela aire-ihesak saihesteko. 

4. Zikloak eta saioak: inspirazio-arnasa-etenaldia zikloa da. 3-5 ziklo egin behar dira jarraian, 

INPIRAZIOAN BEHIN AMAITU BEHAR DA, birikak intsuflatuta uzteko. Saio batean, 

maniobra 3 aldiz errepikatu beharko dugu, txanden artean minutu erdiko edo minutu bateko 

atsedena hartuz. Gutxienez saio bat egin behar da egunean. Hotzeria gertatuz gero, edo 

jariakinak ugarituz gero, beharrezkotzat jotzen diren saioak egin daitezke, haien artean 

atsedenaldiak utziz. 

ZIKLOA = INSPIRAZIOA + ESPIRAZIOA + PAUSA (makinak egiten du). 

SAIOA = 3-5 ZIKLO + ATSEDENA + 3-5 ZIKLO + ATSEDENA + 3-5 ZIKLO. 

GARRANTZITSUA: 3-5 ZIKLOAK BUKATZEAN, INSPIRAZIOAN BUKATZEA. 

5. Saioa egin aurretik, ziurtatu aho-barrunbea garbi dagoela (janari-hondarrak...) 

6. Ahoa zabalik eduki, eztarria blokeatu gabe, airea igaro ahal izateko. 

7.Ez egin saioa eztul-laguntzailearekin gastroenteritisa, errefluxua edo gorakoak izanez gero. 

Egoera normalizatu arte itxarotea. 

8.Azken ahorakinetik saioa egiteko bi orduko epea errespetatzea. 

  



 
 

 

 

9. Pazientearen posizioa: saioa edozein posiziotan egin daiteke (eserita, erdi-sartuta, ahoz gora 

etzanda, saiheska). 

10. Aparatua garbitzea: periferikoak detergentearekin eta ur epelarekin garbitzen dira. Erabili 

ondoren, maskara eta egokitzailea, hodia eta iragazkia bi astean behin. 

 

GARRANTZITSUA: erabili aurretik erabat lehortzea.  

 

Zalantzarik izanez gero, jarri harremanetan gurekin, gure telefonoak hauek dira: 

945 00 79 96/945 00 79 09 
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Osatua:2021eko iraila         HI-REHABILITACIÓN-24 

Zalantzarik baduzu edo informazio gehiago nahi baduzu, galdetu arreta ematen dizuten profesionalei. 


