Instrukcja czyszczenia
I. Czyszczenie/dezynfekcja
Do czyszczenia RC-Cornet, wyjmij ustnik wraz z gumką z tuby i wprowadź
dołączoną do zestawu szpatułkę do wnętrza gumki.
Ułatwia to dezynfekcję i oraz suszenie aparatu. Wszystkie części mogą być
myte w zmywarce, dezynfektorze parowym lub we wrzątku w
temperaturze do maksymalnie 134oC.
Przy regularnym użytkowaniu urządzenie należy czyścić przynajmniej dwa
razy w tygodniu.
II. Inne sposoby czyszczenia:
Torebka RC-Clean
Rozłóż RC-Cornet na części tak, jak opisano w punkcie I. Umieść elementy
w torebce i postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania RC-Clean.
III. Suszenie
Podczas procesu suszenia, szpatułka służy do podtrzymywania gumki w
otwartej pozycji, co zapobiega sklejaniu jej.
Wskazówki montażu
I. Jeśli zdjąłeś gumkę z ustnika, umieść ją na nim poprzez naciągnięcie jej
nie dalej niż do krawędzi ustnika i tak, aby wcięcie na ustniku było
ustawione na równi z krawędzią gumy. Do umieszczenia gumki w tubie
użyj dołączonego do zestawu pomocnika.
II. Gumka nie może mieć wybrzuszeń i być poskręcana, dlatego do
wkładania gumki do tuby powinieneś zawsze używać pomocnika.
Nie zapomnij usunąć pomocnika z urządzenia!
Instrukcja obsługi
I. Przed użyciem upewnij się, że wcięcie na ustniku umieszczone jest na
równi ze strzałką umieszczoną na tubie.
II. Szczelnie obejmij ustnik wargami, nie przygryzając go.
III. Wykonaj głęboki wydech. Staraj się, aby policzki były „usztywnione”.
Podczas wydechu pracować powinny nie tylko mięśnie brzucha, ale też

mięśnie klatki piersiowej i barkowe. Podczas wydechu usłyszysz huczący
dźwięk. Po skończeniu wydechu, nabierz powietrze przez nos i powtórz
wydłużony wydech.
Powietrze wydychane przez RC-Cornet powoduje powstawanie
dodatniego ciśnienia wewnątrzoskrzelowego, co zapobiega blokowaniu
usuwania wydzieliny z obwodowych odcinków oskrzeli.
IV. Ustaw ciśnienie oraz wibracje zależnie od indywidualnych potrzeb
terapeutycznych. Ciśnienie możesz ustawiać poprzez przekręcanie ustnika
względem tuby tak, aby wcięcie na ustniku było umieszczone na równi ze
znacznikami obok strzałki na tubie. Terapię zawsze rozpoczynaj od pozycji
0 i po ok. 2 minutach przekręcaj Cornet zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, cały czas wydychając powietrze. Wówczas dźwięk słyszalny
podczas wydechu będzie się zmieniał.
V. Jeśli wydychanie powietrza w standardowej pozycji sprawia Ci trudność,
możesz delikatnie wyciągnąć ustnik na ok. 2 cm z tuby. Zawsze używaj
pomocnika do ponownego umieszczenia ustnika z gumką w tubie.
VI. Kiedy podczas dmuchania w RC-Cornet czujesz potrzebę kaszlu, próbuj
kontynuować wydech tak długo, jak potrafisz. Kiedy flegma jest gotowa do
wydalenia, próbuj kasłać „fukając” - technika przypomina
„zaparowywanie” powierzchni lustra. Nie wydalaj flegmy do środka
urządzenia! Jeśli musisz kasłać, próbuj wydmuchać z flegmę z dróg
oddechowych.
VII. Zalecane jest używanie RC-Cornet 3 razy dziennie po 2-5 minut oraz
wtedy, kiedy poczujesz zaleganie wydzieliny. Tak jak wszystkie rodzaje
terapii, RC-Cornet jest najbardziej efektywny przy regularnym
użytkowaniu.
Cel użytkowania
RC-Cornet jest urządzeniem służącym do rozrzedzania i usuwania
wydzieliny oskrzelowej powiązanej z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
(COPD), rozstrzeniem oskrzeli, mukowiscydozą, rozedmą płuc,
nieproduktywnym kaszlem, astmą oskrzelową i kaszlem palacza.
Efekty:
- usuwa drażniącą wydzielinę
- zapobiega nieproduktywnemu kaszlowi
- poszerza światło oskrzeli
- redukuje płytki oddech

- polepsza proces wymiany gazowej
- zwiększa pojemność płuc
- obniża opór dróg oddechowych
- zapobiega dużej ilości pobytów w szpitalu i zmniejsza potrzebę
przyjmowania antybiotyków
Uwagi:
Terapię zawsze rozpoczynaj od pozycji 0, a po 2 minutach przełączaj na
pozycję docelową.
Dla pacjentów cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
rozedmę płuc lub kaszel palacza zalecana jest pozycja 0 lub 1.
Pacjenci z rozstrzeniem oskrzeli, mukowiscydozą lub z bardziej gęstą i stałą
wydzieliną używać powinni pozycji 3 i 4.
Wskazówki:
Działanie RC-Cornet nie jest zależne od grawitacji, dzięki czemu
urządzenie stosować można w pozycji stojącej, siedzącej i leżącej.
Kiedy już nauczysz się poprawnie używać RC-Cornet, staraj się ulepszać
swoją technikę oddechu. Wdech wykonuj przez nos i wydychaj powietrze
powoli przez RC-Cornet. Ważne jest, aby przy wydechu jak najdokładniej
opróżnić płuca z powietrza.
Efekty terapeutyczne:
RC-Cornet działa poprzez wibracje w klatce piersiowej, które rozluźniają i
rozrzedzają zalegającą wydzielinę, dzięki czemu łatwiej jest ją odkrztusić.
Skutki uboczne:
Nie odnotowano skutków ubocznych wynikających z terapii RC-Cornetem.
Hiperwentylacja (przyspieszony oddech) może powodować niewielkie
zawroty głowy lub uczucie odrętwienia ust lub rąk. Zjawiska te nie są
niebezpieczne i ustępują po przywróceniu normalnego oddechu.
Przeciwwskazania do stosowania:
Odma opłucnowa, krwioplucie oraz nadciśnienie śródczaszkowe.
Stosowanie RC-Cornet należy skonsultować z lekarzem w przypadku:
- chorób układu krążenia, zakrzepów

- krwioplucia
- przebytych operacji lub urazów w obszarze jamy ustnej, twarzy, czaszki
lub przełyku
- możliwych uszkodzeń błony bębenkowej ucha
- urazów ciśnieniowych płuc
- znaczącej niewydolności układu krążenia
- przewlekłego, notorycznego krwawienia z nosa
Uwaga
W procesie produkcji RC-Cornet używany jest talk medyczny, którego
niewielkie pozostałości mogą występować na gumce. Jest to nieszkodliwe
dla zdrowia.
Gumka wykonana jest z silikonu. Zalecana jest jej wymiana co 6 miesięcy.

