Ultrabreathe este un dispozitiv extrem de eﬁcient pentru
antrenarea muşchilor respiratori (Inspiratori si Expiratori).
Cu ajutorul lui, veți reuși intr-un mod simplu si confortabil, sa
va dezvoltați puterea si rezistenta mușchilor respiratori.
Dispozitivul funcţionează pe principiul opunerii rezistentei. Pe măsură ce
inspiraţi, rezistenţa creată determină muşchii respiratori să lucreze mai intens.
Cu cât aceştia lucrează mai intens, cu atât devin mai rezistenţi. Pe măsură ce
puterea Dvs. de respiraţie se îmbunătăţeşte, Ultrabreathe poate ﬁ reglat treptat
pentru a opune o rezistenţă mai mare. Câteva minute de antrenament pe zi pot
ajuta…

Reducerea senzaţiei de epuizare respiratorie
De vreme ce există multe cauze pentru senzaţia de epuizare respiratorie
precum astma, emﬁzemul, bronşita – sau pur şi simplu înaintarea în vârstă
– cercetările clinice au demonstrat că îmbunătăţirea puterii şi rezistenţei
muşchilor respiratori pot reduce semniﬁcativ senzaţia de epuizare respiratorie
şi în acelaşi timp pot duce la o capacitate crescută de antrenament şi anduranţă.

Măreşte performanţa.
Nu e necesar să suferiţi de afecţiuni pentru a folosi Ultrabreathe. Fotbaliştii,
alergătorii, înotătorii şi cicliştii pot atinge limitele performanţei cu ajutorul
unei capacităţi pulmonare sporite. Pot folosi aparatul şi pentru completarea
exerciţiilor de încălzire - cercetările au demonstrat că tehnicile tradiţionale de
încălzire tind să ignore muşchii respiratori.

CONTRAINDICAŢII
Dacă este folosit corect, Ultrabreathe este adecvat aproape pentru oricine, cu toate acestea
există cazuri în care crearea unei presiuni negative mari în piept poate înrăutăţi o afecţiune
existentă. Într-un astfel de caz consultaţi-vă medicul. Dacă urmaţi un tratament, suferiţi de
o afecţiune (de exemplu astmă) sau nu sunteţi sigur dacă Ultrabreathe este potrivit pentru
Dvs., consultaţi-vă medicul înainte de a începe antrenamentul. Important: nu întrerupeţi
tratamentele pe care le urmaţi, în cazul în care medicul Dvs. nu recomandă contrariul
– Ultrabreathe este prevăzut pentru completarea tratamentelor existente şi nu pentru
înlocuirea acestora.
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PREGĂTIREA APARATULUI ULTRABREATHE™

ANTRENAMENTUL CU ULTRABREATHE™

Pasul 1

Zilele 1 – 3

1. Întoarceţi aparatul Ultrabreathe cu muștiucul în sus şi asiguraţi-vă că bila din
capac se află aproximativ în poziţia din Figura 1 pe verso – în caz contrar rotiţi
CAPACUL (în sensul sau în sens invers acelor de ceas) până când bila ajunge în
poziţia descrisă.*

Se recomandă antrenamentul cu Ultrabreathe dimineaţa şi seara. Utilizând
presetările inelului, scopul urmărit este de 25 inspiraţii şi expiraţii (conform
descrierii de la Pasul 2), operaţiune care ar trebui să dureze 2 ½ minute – cu
toate acestea, dacă simţiţi un disconfort, întrerupeţi exerciţiul până la dispariţia
simptomelor.

2. Asiguraţi-vă că INELUL se află în poziţia iniţială, conform Figurii
2, astfel încât ORIFICIUL să fie vizibil în întregime - în caz contrar
rotiţi inelul (în sensul sau în sens invers acelor de ceas) până când
deschiderea ajunge în poziţia descrisă.

Pasul 2
1. Introduceţi muştiucul în gură, cu cele două „aripi” între dinţi şi gingii, după
care prindeţi cele două părţi între dinţi pentru a forma o închidere ermetică.
2. Inspiraţi cu putere prin muştiuc şi continuaţi să inspiraţi cât de puternic
puteţi până când plămânii sunt umpluţi cu aer. Nu inspiraţi pe nas.
Clickul pe care îl veţi auzi este cel al bilei care închide ermetic valva.

Zilele 4 – 14
După câteva zile, utilizând semnul de pe inel, întoarceţi inelul o jumătate de rotaţie
în sensul acelor de ceas pentru a creşte uşor diﬁcultatea de inspiraţie – nu vă faceţi
griji dacă nu reuşiţi să ﬁnalizaţi exerciţiul la prima încercare. Pe măsură ce creşte
capacitatea plămânilor, continuaţi să sporiţi rezistenţa după posibilităţi, astfel încât
să ﬁnalizaţi cele 25 de inspiraţii cerute.

Privind înainte…

Pasul 3

După câteva săptămâni ar trebui să ﬁţi în măsură să vă bucuraţi de beneﬁciile
antrenamentului cu Ultrabreathe – cu toate acestea, continuaţi să sporiţi
rezistenţa după posibilităţi. După aproximativ o lună vor ﬁ suﬁciente câteva zile
de antrenament pe săptămână pentru a menţine funcţionarea îmbunătăţită a
plămânilor.

1. Dacă pasul 2 vi s-a părut uşor (nivel minim de rezistenţă), măriţi rezistenţa
cu o rotaţie inelul în sensul acelor de ceas (privind dinspre capătul
cu capac) şi încercaţi din nou, inspirând cât mai puternic cu putinţă.

NU UITAŢI….!

3. La ﬁnal expiraţi încet prin muştiuc până când plămânii sunt goliţi complet.

2. Continuaţi această operaţiune până când simţiţi un adevărat „EFORT” la
inspiraţie – astfel vă solicitaţi muşchii respiratori, această poziţie a inelulu este
potrivită pentru a începe exerciţiile.

*Poziţia iniţială a bilei determină momentul din care se întâmpină rezistenţă la inspiraţie. Poziţia
din ﬁgură este doar cu titlu de recomandare – puteţi experimenta şi alte poziţii (rotind capacul în
sensul sau în sens invers acelor de ceas) pentru a stabili care poziţie este ideală pentru Dvs.

- Nu aşteptaţi obţinerea de rezultate peste noapte – pentru rezultate optime
cu Ultrabreathe va trebui să PERSEVERAŢI în programul de antrenament pe
durata câtorva SĂPTĂMÂNI.
- Asiguraţi-vă că realizaţi exerciţiile stând în picioare sau în şedere şi nu
respiraţi pe nas.
- Încercaţi ca fiecare inspiraţie să fie cât mai EXPLOZIVĂ cu putinţă, astfel
încât să solicitaţi optim muşchii respiratori – se recomandă ca plămânii să fie
umpluţi în maxim 3 SECUNDE.
- Dacă simţiţi ameţeli, dificultăţi de respiraţie, sau o creştere semnificativă a
pulsului, întrerupeţi exerciţiul până la dispariţia simptomelor iar în cazul în
care persistă, contactaţi-vă medicul.

ANTRENAMENT DE PERFORMANŢĂ ŞI ÎNCĂLZIRE
Antrenamentul cu Ultrabreathe poate ﬁ de asemenea utilizat pentru
îmbunătăţirea performanţelor sportive. Pentru obţinerea de performanţe
este suﬁcient un exerciţiu de 2 serii a câte 25 inspiraţii, fără a uita că rezultatul
optim e obţinut dacă vă antrenaţi intens. Adiţional, puteţi folosi Ultrabreathe
pentru a vă completa exerciţiile de încălzire – cercetările au demonstrat că
tehnicile tradiţionale de încălzire tind să ignore muşchii respiratori. Pentru a
vă încălzi aceşti muşchi tot ce trebuie să faceţi este să ﬁnalizaţi cele 2 serii a
câte 25 de inspiraţii (cu câteva minute de pauză între serii), înainte de a începe
antrenamentul complet/competiţia – totuşi, spre deosebire de antrenamentul
obişnuit, selectaţi în aşa mod nivelul de rezistenţă încât să evitaţi un efort maxim.

ANTRENAMENT DE EXPIRAŢIE
Ultrabreathe poate ﬁ utilizat şi pentru antrenarea muşchilor folosiţi la
expiraţie. În cazul în care vă este prescris un astfel de exerciţiu, rotiţi la
maxim capacul în sensul acelor de ceas* pentru a închide ermetic oriﬁciul
de evacuare, apoi inspiraţi pe nas şi expiraţi prin muştiuc. Pentru a varia
rezistenţa la expiraţie, rotiţi capacul conform descrierii de pe verso.

CURĂŢAREA APARATULUI ULTRABREATHE
Este important ca aparatul Ultrabreathe – şi în special muştiucul – să ﬁe
păstrat curat. În acest sens, lăsaţi-l de două ori pe săptămână aproximativ
15 minute în apă caldă, clătiţi-l sub un jet de apă caldă şi spălaţi-l cu o bucată
de material moale, apoi lăsaţi-l la uscat. Realizaţi o curăţare temeinică în
acelaşi mod, o dată pe săptămână, folosind soluţie de sterilizare biberoane
sau echivalent.

*Nu strângeţi capacul prea tare pentru a nu deteriora aparatul Ultrabreathe könnten.

