
ОПИСАНИЕ на тренажора “Low-RR”

Оптималното кръвно налягане на човека е 120/80 mm Hg. Високото кръвно налягане повишава 
риска от мозъчен инсулт, сърдечен удар и други животозастрашаващи нарушения. Тренажорът 
"Low-RR" ще ви помогне в подобряването на лечението на високото кръвно налягане. Моля, 
обърнете внимание: тренажорът трябва да се използва само като част от цялостната ви здравна 
програма за постигане на желаното кръвно налягане, която е препоръчана от Вашия лекар.
Научните доказателства показват, че дихателните упражнения могат да понижат кръвното 
налягане, когато се извършват с необходимата настойчивост. Правилното изпълнение на тези 
упражнения се оказва трудно без индивидуален "треньор".
Тренажорът "Low-RR" ще Ви води при опита ви да забавите скоростта си на дишане, като целта 
е да се приучите да вдишвате до 10 пъти в минута или по-малко. За постигане на добри 
резултати е препоръчително да тренирате най-малко 45 минути на седмица, като дневната 
продължителност да не е по-малка от 15 мин.
Дишайте естествено по време на цялото упражнение. Прекалено дълбоко дишане може да 
причини замайване и/или сърцебиене. Както и при други упражнения, можете да очаквате 
забележими резултати в рамките на няколко седмици.
След всяко упражнение дишането се връща към нормалните си ритъм и модел, но 
благоприятният ефект върху кръвното налягане постепенно се натрупва.

Медицински противопоказания:

Тренажорът "Low-RR" не трябва да се използва при следните обстоятелства:
• Ако имате сърдечен пейсмейкър
• През първите три месеца на бременността електродите не трябва да бъдат поставяни 

върху гърба или таза (долната част на тялото и хип региона)
• Електродите не трябва да се поставят върху:

- места с нарушена цялост на кожата,
- места със занижена чувствителност на кожата,
- върху врата, шията и главата.

Не използвайте това устройство, без да се консултирате с Вашия лекар, ако страдате или сте 
страдали от: 

• активна исхемична болест на сърцето / нестабилна стенокардия, 
• тежка застойна сърдечна недостатъчност, 
• хронично предсърдно мъждене, 
• инсулт, в резултат на трайно увреждане, 
• хронична бъбречна недостатъчност,
• тежка форма на астма, 
• хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), като хроничен бронхит и емфизем,
• генерална органна недостатъчност.

Препоръчваме Ви да не променяте лечението си без съгласието на Вашия лекар.
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Инструкции за работа:

Възможни са два начина на задаване на ритъма на дишане - чрез лека мускулна 
електростимулация  или чрез звуков сигнал - използват се слушалките. Не е задължително 
електростимулацията да е на дихателните мускули. В този случай, примерно на ръка или крак, 
сигналът се ползва само като задаващ ритъма вдишване/издишване. Това е удобно най-вече при 
възрастни хора със сърдечни проблеми и намален слух.

Начин на работа:
1. Поставете ключа за включване на уреда в положение "OFF" (изключено) и намалете 

силата на тока чрез завъртане на потенциометъра наляво до упор.
2. Поставете еластичния колан на торса като регулирате дължината му според обиколката 

на тялото - да е достатъчно стегнат, за да задържи електродите на мястото им, но и не 
прекалено, за да не създава дискомфорт у пациента.

3. Поставете електродите с намокрените възглавнички (за предпочитане е да са отдясно по-
далече от сърдечната област) и присъединете пациентния кабел към тренажора.

4. Поставете ключа в положение "ON" (включено) и изберете ритъм 7.5 или 10 вдишвания в 
минута чрез натискане на съответния бутон.

5. Изчакайте да усетите стимулацията и увеличете тока до комфортно ниво. В случай, че 
използвате звуково задаване на ритъма, просто включете слушалките към тренажора на 
мястото на пациентния кабел.

6. Вдишвайте докато трае стимулацията и издишвайте през “тихия” период на цикъла. Не 
бързайте, отпуснете се и привикнете към зададения ритъм.

7. След като изтече желаното от Вас време, изключете уреда като завъртите 
потенциометъра до крайно ляво положение и поставите ключа за включване на уреда в 
положение "OFF".

*  За да има добър контакт между електродите и кожата на пациента, възглавничките трябва да 
са добре омокрени, а мястото под тях да не е третирано с кремове съдържащи мазнини.

Технически данни:
работни режими: 7.5 или 10 цикъла на минута
честота на сигнала: 90 Hz
максимален ток: 7 mA
захранване: батерия - 9 V (6F22; PP3)
тегло (с батерията): 100 g 
*  Смяната на батерията се извършва като първо се свали клипса (натиснете по посока на 
стрелката) и после по подобен начин и капака на отделението за батерията. При по-
продължителен престой на апарата е добре да извадите батерията, защото е възможно да 
“протече” и по този начин да нанесе поражения.

Комплектът съдържа:
• тренажор „Low RR”,
• кабел за пациентния кръг,
• слушалки,
• колан-турникет.
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