2022
Empresa pioneira na fabricação e
comercialização dos exercitadores e
incentivadores respiratórios no Brasil

www.ncsdobrasil.com

PRINCIPAIS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
INFLUENZA: De acordo com a OMS, a influenza continua sendo um dos maiores desafios
da saúde pública. A cada ano são bilhões de casos, 3 a cada 5 milhões de pessoas
apresentam sintomas graves, que resultam em 290 mil a 650 mil mortes por doenças
respiratórias relacionadas à influenza. No início da pandemia houve 470 milhões de casos
de infecção e mais de 6 milhões de mortes, infectadas com o SARS-CoV-2.
ASMA: Com base em dados divulgados pela SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia), a asma é um problema mundial de saúde que atinge cerca de 300 milhões de
pessoas. No Brasil são aproximadamente 20 milhões de asmáticos.
DPOC: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é uma obstrução da passagem de ar pelos
pulmões, a doença se instala quando há um quadro persistente de bronquite ou enfisema
pulmonar, afetando quase 6 milhões de brasileiros. Além de ser irreversível, 85% dos casos
são de pessoas que fumam ou já fumaram. O restante são pacientes que, em sua maioria,
tiveram exposição a alguma poluição extrema. De acordo com a Organização Mundial da
Saúde, os fumantes passivos ocupam o 3º lugar na lista de mortes evitáveis.
PNEUMONIA: A pneumonia é a maior causa de morte por doença infecciosa de adultos e
crianças. São 2,5 milhões de pessoas, incluindo 672.000 crianças, em 2019. Segundo dados
do Unicef, a cada 39 segundos morre uma criança vítima de pneumonia.
TUBERCULOSE: Em uma análise global com dados divulgados pela própria OMS, a
tuberculose está entre as 10 maiores causas de morte no mundo, atingindo 10 milhões de
casos por ano e cerca de 1,5 milhão de óbitos. Apesar de ter cura, não concluir o
tratamento é o principal motivo para a tuberculose ainda causar mortes no país.
RINITE: De acordo com a OMS, 40% da população mundial sofre com rinite alérgica,
considerada o tipo mais comum de doença respiratória. Os principais sintomas são: coceira,
ardor no nariz e nos olhos, espirros frequentes, lacrimejamento dos olhos, coriza nasal e até
mesmo irritação e apreensão.
SINUSITE: Uma pesquisa da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia
Cérvico-Facial (ABORL-CCF) constatou que a sinusite, uma inflamação na mucosa causada
por bactérias ou vírus, afeta 20% da população mundial.
OBESIDADE: Apesar da obesidade estar relacionada diretamente com o peso, desencadeia
consequências que vão além do sobrepeso, como o sedentarismo e a falta de ar. Os
números divulgados pela ONU (Organização das Nações Unidas) são de 4 milhões de
mortes anualmente. Contabilizando 672 milhões de adultos obesos mundialmente,
enquanto crianças e adolescentes em idade escolar chegam a 338 milhões.

PRÉ E PÓS OPERATÓRIO
Para evitar complicações respiratórias antes, durante e após cirurgias, especialistas
recomendam como protocolo a fisioterapia respiratória. Ao utilizar dispositivos que
incentivam a inspiração e expiração, a musculatura respiratória se fortalece exercitando o
diafragma através do treino muscular. Esse fortalecimento pode diminuir a probabilidade de
complicações durante ou após cirurgias de risco.

PÚBLICO-ALVO
Os incentivadores respiratórios podem ser indicados para pacientes debilitados com algum
grau de dificuldade obstrutiva ou a necessidade de exercitar a respiração através da
fisioterapia.
Os dispositivos das linhas Respiron, Shaker e POWERbreathe podem ser recomendados
com variações de idade, peso altura e porte físico. O ideal é ser comercializado para
complementar o tratamento de doenças que agravam a obstrução pulmonar, junto com
inaladores, bombinhas, antibióticos, antialérgicos e probióticos para combater doenças
respiratórias crônicas ou sazonais, indicados também para qualquer indivíduo que queira
melhorar sua respiração, desde acamados até atletas de alta performance.
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TRATAMENTO

Os Incentivadores Inspiratórios e Expiratórios
são os métodos mais avançados quando se
trata de tecnologia em conexão com a
qualidade de vida para prevenção e tratamento
de doenças respiratórias.
Com os dispositivos para fisioterapia
respiratória em destaque e uma comunicação
visual estratégica no PDV (ponto de venda),
você vai alcançar os diferentes públicos-alvo e
estar preparada para as sequelas da pandemia
e futuras emergências de saúde pública.

Os efeitos da técnica expansiva e do
treinamento muscular inspiratório são
comprovados cientificamente em diferentes
tipos de tratamentos respiratórios.
Portadores de doenças que apresentam
sintomas de dispneia que utilizam
dispositivos respiratórios atestam mais
resultados para remissão completa.

SOLUÇÃO

PREVENÇÃO

www.ncsdobrasil.com

Com os dados apresentados em uma padronização
de doenças respiratórias que vem crescendo
anualmente, encontramos uma necessidade que o
mercado ainda não identificou como um problema:
acessibilidade a saúde e equipamentos para mais
qualidade de vida. O que deveria ser um direito de
todos ainda não está nos principais sistemas de
saúde, como as farmácias. Ao analisar as
necessidades de mercado e a de nosso público-alvo
Com as linhas Respiron, Shaker e POWERbreathe
disponíveis em diferentes unidades, os brasileiros
terão a acessibilidade para um estilo de vida mais
saudável.
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RESPIRON

Exercitador e Incentivador da musculatura respiratória

Quando usado corretamente, o RESPIRON lhe trará os benefícios do
Treinamento da Musculatura Inspiratória (TMI) em poucas semanas:
Músculos inspiratórios mais fortes;
Resistência à fadiga;
Redução da falta de ar na prática de atividades cotidianas e exercícios físicos!

QUALIDADE DE VIDA E ESPORTE | ESFORÇO EXIGIDO: BAIXO | CÓD: RE1016

O exercitador e incentivador respiratório
Respiron Meditare foi desenvolvido com
intuito de estimular a inspiração profunda,
promovendo conscientização do processo
respiratório, ligado ao nosso estado emocional.

LINHA HOSPITALAR | ESFORÇO EXIGIDO: BAIXO | CÓD: RE1000

Foi especialmente desenvolvido e é indicado
para iniciação do condicionamento respiratório
de crianças. É colorido e vem com adesivos
para decorar o aparelho, tornando o exercício
mais alegre e divertido, incentivando a criança
a realizar a terapia.

LINHA HOSPITALAR | ESFORÇO EXIGIDO: BAIXO | CÓD: RE1001

É o modelo que oferece a menor carga ao
exercício, por isso é indicado para iniciação
do condicionamento respiratório de idosos
e pessoas mais debilitadas.

LINHA HOSPITALAR | ESFORÇO EXIGIDO: MÉDIO | CÓD: RE1002

Indicado para pessoas sedentárias, obesos,
pré/pós operatórios de cirurgias (especialmente
bariátricas, abdominais e torácicas), tratamento
de atelectasias e portadores de doenças
pulmonares como DPOC e asma.
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RESPIRON

Exercitador e Fortalecedor da musculatura respiratória

QUALIDADE DE VIDA | ESFORÇO EXIGIDO: MÉDIO/ALTO | CÓD: RE1004

Indicado para início dos exercícios respiratórios
por pessoas saudáveis e praticantes de
exercícios leves.

QUALIDADE DE VIDA E ESPORTE | ESFORÇO EXIGIDO: ALTO | CÓD: RE1005

Indicado para atletas amadores e praticantes
regulares de esporte.

ESPORTE | ESFORÇO EXIGIDO: ALTÍSSIMO | CÓD: RE1006

Recomendado unicamente para atletas e para
praticantes de atividade física intensa.
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RESPIRON
Volumétrico

QUALIDADE DE VIDA | ESFORÇO EXIGIDO: BAIXO | CÓD: RV5000

O Respivol - atende de forma específica a
fisioterapia de pacientes com dificuldades
respiratórias, incentivando a respiração lenta e
profunda, permitindo a visualização de seu
progresso através da mensuração do volume
inspirado.

QUALIDADE DE VIDA | CÓD: REX1017

EXERCITADOR EXPIRATÓRIO E INSPIRATÓRIO

Foi desenvolvido para fortalecer a musculatura
respiratória, estimulando a inspiração e expiração,
para melhora de ventilação alveolar e higiene
brônquica. Indicado no tratamento e prevenção
de problemas pulmonares como atelectasias, fibroses
pulmonares, pré e pós operatórios.
O equipamento possui uma coluna graduada em volume
com uma esfera vermelha, mangueira com bocal anatômico
e 3 conectores coloridos indicativos de carga:
CONECTOR

PRESSÃO EXPIRATÓRIA (aproximado)

VOLUME INSPIRATÓRIO (aproximado)

Vermelho:
aproximadamente
7 cmH2O;
Vermelho
7 cmH20
Amarelo:
aproximadamente
10,5 cmH2O;
Amarelo
10,5 cmH20
Verde:
aproximadamente
14 cmH2O.
Verde
14 cmH20

linha RESPIRON, solicite sua proposta
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700 ml
1050 ml
1400 ml
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SHAKER CLASSIC

Exercitador respiratório e incentivador da higiene brônquica
Na fisioterapia respiratória facilita a expectoração de secreções brônquicas associadas
a doenças agudas e crônicas de qualquer natureza: pneumonias, atelectasias, enfisema
pulmonar e bronquiectasias, utilizado no pré e pós operatório para melhora de
disfunções pulmonares, redução de dispneia e ação preventiva contra infecções
pulmonares.
Já na fonoaudiologia, é utilizado para prevenção e tratamento de disfonia de ordem
patológica ou causada por envelhecimento, alterações disfágicas, promovendo uma
melhora no encurtamento muscular e fechamento de esfíncter, reduzindo o risco de
broncoaspiração. Indicado também no cuidado da voz, pois ajuda no aquecimento e
desaquecimento vocal.

ESFORÇO EXIGIDO: 9 cmH2O | CÓD: SH2000

O Shaker é um exercitador respiratório e
incentivador da higiene brônquica de oscilação de
alta frequência, com o objetivo de facilitar a expectoração
e combater o acúmulo de secreções prevenindo infecções
broncopulmonares e restabelecendo as funções pulmonares. Além
disso, promove o aquecimento e desaquecimento vocal, como
também auxilia no tratamento da disfagia, entre outras técnicas.

ESFORÇO EXIGIDO: 6 cmH2O | CÓD: SHL2000

Especialmente desenvolvido para mobilizar as secreções
pulmonares, o Shaker Classic Light é um exercitador
respiratório e incentivador da higiene brônquica de oscilação de
alta frequência, indicado para pacientes mais debilitados que
necessitam de uma carga reduzida de esforço, facilitando e
estimulando a expectoração sem o uso de medicamentos.

ESFORÇO EXIGIDO: 6 cmH2O | CÓD: SHLK2000

Foi
especialmente
desenvolvido
para
mobilizar as secreções pulmonares de crianças,
facilitando e estimulando a expectoração sem o
uso de medicamentos.
Vem com adesivos para a criança decorar e se exercitar de forma divertida!
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NEW SHAKER

Exercitador respiratório e incentivador da higiene brônquica

ESFORÇO EXIGIDO: 11 cmH2O | CÓD: SH2001

New Shaker é a segunda geração da linha
Shaker, com novo design e novo bocal. É um
exercitador respiratório e incentivador da higiene
brônquica de oscilação oral de alta frequência,
desenvolvido para mobilizar as secreções pulmonares,
facilitando e estimulando a expectoração sem o uso de
medicamentos. Além disso, promove o aquecimento e
desaquecimento vocal, como também auxilia no tratamento
da disfagia, entre outras técnicas.

ESFORÇO EXIGIDO: 8 cmH2O | CÓD: SHL2001

Especialmente desenvolvido para mobilizar as secreções
pulmonares, o New Shaker Light é um exercitador
respiratório e incentivador da higiene brônquica de oscilação
de alta frequência, indicado para pacientes mais debilitados que
necessitam de uma carga reduzida de esforço, facilitando e
estimulando a expectoração sem o uso de medicamentos.

SHAKER MEDIC PLUS
SHAKER MEDIC PLUS
CÓD: SHMP2002

Versão profissional, especialmente desenvolvido para que
profissionais de saúde obtenham sempre os melhores
resultados. Com novo design e novo fluxo de ar interno,
duas esferas que permitem o ajuste do esforço mínimo
do exercício, podendo ser esterilizado em autoclave.
Esfera menor: Esforço mínimo exigido - 04 cmH2O
Esfera maior: Esforço mínimo exigido - 08 cmH2O
Nós garantimos a descontaminação (eficácia da esterilização) do produto, sem
alteração ou perda de função, por até 10 (dez) processos de autoclavagem, exceto o
bocal de PVC, garantindo até 3 (três) processos de autoclavagem.

linha SHAKER, solicite sua proposta
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LINHA IMPORTADA EXCLUSIVA
POWERbreathe é o mais moderno equipamento de treino muscular inspiratório. Sua
ampla linha contempla desde equipamentos mecânicos até modernos equipamentos
digitais com recursos fidedignos para uma avalição mais precisa.

Linha Mecânica
Primeira geração
Classic Medic

Classic LR

CÓD: PB1000

CÓD: PB1001

(Branco)

(Verde)

• Carga inicial: 10 cmh2o
• Progressão: 10 em 10 cmh2o
• Carga máxima= 90 cmh2o

• Carga inicial: 10 cmh2o
• Progressão: 10 em 10 cmh2o
• Carga máxima= 90 cmh2o

Classic MR

Classic HR

CÓD: PB1002

CÓD: PB1003

(Azul)

• Carga inicial: 10 cmh2o
• Progressão: 20 em 20 cmh2o
• Carga máxima= 170 cmh2o

(Vermelho)

• Carga inicial: 10 cmh2o
• Progressão: 30 em 30 cmh2o
• Carga máxima= 250 cmh2o

Linha Mecânica Plus
Segunda geração
Medic Plus

Plus LR

CÓD: PB2000

CÓD: PB2001

(Branco)

• Carga inicial: 3 cmh2o
• Progressão: 7 em 7 cmh2o
• Carga máxima: 78 cmh2o

• Carga inicial: 17 cmh2o
• Progressão: 8 em 8 cmh2o
• Carga máxima= 98 cmh2o

Plus MR

Plus HR

CÓD: PB2002

CÓD: PB2003

• Carga inicial: 23 cmh2o
• Progressão: 16 em 16 cmh2o
• Carga máxima= 186 cmh2o

• Carga inicial: 29 cmh2o
• Progressão: 24 em 24 cmh2o
• Carga máxima= 274 cmh2o

(Azul)
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(Verde)

(Vermelho)
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POWERbreathe Classic
Primeira geração

O uso da

Modelo

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Nível 6

Nível 7

Nível 8

Nível 9

Medic

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

30

50

70

90

110

130

150

170

10

40

70

100

130

160

190

220

250

(branco)

LR

Resistência
Leve
(verde)

MR

Resistência
Moderada
(azul)

HR

Resistência
Intensa
(vermelho)

POWERbreathe Plus
Segunda geração
Modelo

Nível 0

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Nível 6

Nível 7

Nível 8

Nível 9

Nível 10

Medic

3

9

16

23

36

43

50

57

64

71

78

17

25

33

41

49

58

66

74

82

90

98

23

39

55

72

88

104

121

137

153

170

186

29

53

78

102

127

151

176

200

225

249

274

(branco)

LR

Resistência
Leve
(verde)

MR

Resistência
Moderada
(azul)

HR

Resistência
Intensa
(vermelho)
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Linha Digital
POWERbreathe K-Series

O uso das mais recentes pesquisas e tecnologias permitiram o desenvolvimento do
revolucionário POWERbreathe - geração dos treinadores da musculação inspiratória.
Com software Breathe-Link você maximiza o desempenho da respiração através do
mais recentes pesquisas e tecnologias permitiram o desenvolvimento do revolucionário POWERbreathe
monitoramento e análise da formação e os resultados dos testes na tela.
geração dos treinadores da musculação inspiratória.

KH1

KH2

KH2
 Teste de Pimáx e Peak flow (Teste
de fluxo)

 Teste
MIP, PIF e S.Index
CÓD:
PBKH2
 Carga ajustável (3-200cmHO)

 TrySafeTM: opção de filtro para
múltiplos usuários

• Teste
MIP, personalizados
PIF e S.Index
 Treinos
• Carga ajustável (3-200cmH₂O)
 Treino de Endurance
• Treinos personalizados
 Permite até 60 perfis de usuários
• Treino
de Endurance
 Laudos
PDF
• Permite
atéem60
perfis de usuários
• Laudos em PDF

 Compatível com o adaptador e a
máscara facial de oxigênio

Com software Breathe-Link para você maximizar o desempenho respiração através do monitoramento e análise da formação e
os resultados dos testes na tela

K4

K5


 Teste PIF e S.Index

Permite até 10 perfis de
usuários e 1.200 sessões
armazenadas por usuário

K5

 Carga ajustável (3-200cmHO)

CÓD:real
PBK5
 Medição em tempo
e
análise da respiração

 Treinos personalizados

 Laudos em PDF

• Teste PIF e S.Index
• Carga ajustável (3-200cmH₂O)
• Treinos personalizados
• Laudos em PDF
• Permite até 30 perfis de usuários

KH2

Comparação
POWERbreathe

K5

AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO

• Sindex – Medida de avaliação dinâmica da musculatura
inspiratória, criada pela POWERbreathe, que traça uma
relação entre pressão e fluxo
• MIP – Pressão inspiratória máxima, medida estática já
bem documentada na literatura
• PIF – Pico de fluxo inspiratório
• Laudos em PDF
• Avaliação em tempo real da musculatura inspiratória
• Força muscular dinâmica e estática, com visualização do
gráfico de força em cmH2o x tempo

• Sindex – Medida de avaliação dinâmica da musculatura
inspiratória, criada pela POWERbreathe, que traça uma
relação entre pressão e fluxo
• PIF – Pico de fluxo inspiratório
• Laudos em PDF
• Avaliação em tempo real da musculatura inspiratória
• Força muscular dinâmica, com visualização do gráfico de
força em cmH2o x tempo

TREINOS

• Manual: Onde o profissional de saúde escolhe
manualmente a carga, entre 3 a 200 cmh2o
• Automático: Onde o profissional escolhe apenas a
porcentagem a ser trabalhada, com variações entre 40 a
80% (o equipamento avalia e predita a carga)
• Customizado: Possibilidade da criação de treinamento
individualizado, de 1 a 60 inspirações
• Laudos em PDF

• Manual: Onde o profissional de saúde escolhe
manualmente a carga, entre 3 a 200 cmh2o
• Automático: Onde o profissional escolhe apenas a
porcentagem a ser trabalhada, com variações entre 40 a
80% (o equipamento avalia e predita a carga)
• Customizado: Possibilidade da criação de treinamento
individualizado, de 1 a 60 inspirações
• Endurance: até 150 inspirações.
• Laudos em PDF
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 Permite até 30 perfis de usuários

TREINOS

linha POWERbreathe, solicite sua proposta
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MONITORAMENTO
OXÍMETRO

CÓD: OX4002

Desenvolvido para medir a saturação periférica de oxigênio
(SPO₂) e a frequência cardíaca (bpm) com rapidez, precisão e
praticidade.
Uma excelente ferramenta para profissionais da saúde e
esporte, que poderão acompanhar com seus pacientes/alunos.
Basta posicionar o dedo indicador dentro do aparelho e, em
instantes, fazer as medições com grande facilidade de leitura.
Medição em SPO₂ (%): de 70% a 99%;
bpm: de 30 a 240;
Alarme visual e verificações em tempo real.

TERMÔMETRO

CÓD: TI3004

INFRAVERMELHO SEM CONTATO

O Termômetro sem contato da Berrcom é especialmente
projetado para medir temperatura corporal (Body),
temperatura de objetos (Surface) e temperatura de
ambientes (Room), com uma distância de 3cm ~ 5cm da
superfície, memoriza as últimas 32 medições, além disso emite
alarme sonoro se a temperatura for acima de 38ºC, e também
apresenta cores em sua tela conforme abaixo:
Abaixo de 37,3ºC
De 37,4ºC ~ 37,9ºC
Acima ou igual a 38ºC

linha de Monitoramento, solicite sua proposta
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MOBILIDADE
ANDADOR DOBRÁVEL NCS
CÓD: FS965LH

Andador ultra-leve, dobrável e compacto melhorando
a locomoção.
O Andador Dobravél NCS oferece estabilidade confiável
e apoio nas caminhadas dentro ou fora de casa.
As características ergonômicas deste andador são ideais
para viagens ou uso diário.
O andador pode ser ajustado à altura exata do usuário
e dobra-se facilmente.
Leve e resistente para estabilidade e facilidade de uso;
Ponteiras de borracha oferecem tração e controle;
Montagem sem ferramentas, rápida e fácil;
Quadro leve, mas que suporta carga máxima de até 100 kg;
Dobra-se facilmente;
Cesto para armazenamento de pertences (removível).

COSMÉTICOS
ICE POWER COLD CREME

CÓD: 145080

O Ice Power Cold Creme é um produto exclusivo para alívio de
dor sem medicamento que proporciona efeito do frio em longo
prazo, sendo capaz de reproduzir esse efeito nos tecidos mais
profundos da pele, reduzindo edemas e causando o relaxamento
muscular efetivo. Possui propriedade hidratante. As informações
relacionadas a dor e temperatura são levadas até o cérebro pela
medula espinhal através de receptores periféricos. O Ice Power
Cold Creme possui mentol em sua composição, que é capaz de
diminuir a temperatura do local de 5 a 7ºC, sem risco de
queimadura. Indicado para:
Dor muscular;
Dor reumática;
Pós-operatórios;
Artrose;
Lombalgia na gravidez;
Lesões por estresse;
Dor proveniente de crescimento;
Contusões;
Entorse;
Pode ser utilizado em crianças a partir de 2 anos de idade,
gestantes e durante amamentação.
Solicite sua proposta
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ACESSÓRIOS
BOCAL SHAKER
CÓD: SH2007

Acessório original Shaker para reposição em caso de
dano na peça, recuperando sua plena capacidade de uso.

CAP NASAL
CÓD: RE1010

Evita a passagem de ar pelas narinas durante os
exercícios de esforço respiratório. É um acessório
atóxico, resistente e confortável.

MANGUEIRA E BOCAL
RESPIRON AZUL
CÓD: RE1007

Acessório original Respiron modelos Classic e Easy
para reposição em caso de dano na peça,
recuperando sua plena capacidade de uso.

MANGUEIRA E BOCAL
RESPIRON VERDE
CÓD: RE1012

Acessório original Respiron Athletic 1 para
reposição em caso de dano na peça, recuperando
sua plena capacidade de uso.

MANGUEIRA E BOCAL
RESPIRON AMARELO
CÓD: RE1011

Acessório original Respiron modelos Athletic 2 e
Kids para reposição em caso de dano na peça,
recuperando sua plena capacidade de uso.

MANGUEIRA E BOCAL
RESPIRON VERMELHO
CÓD: RE1013

Acessório original Respiron Athletic 3 para
reposição em caso de dano na peça, recuperando
sua plena capacidade de uso.
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FILTRO POWERbreathe
CÓD. BRANCO: PBF02 | CÓD. AZUL: PBF03

O filtro POWERbreathe permite o uso múltiplo dos exercitadores
respiratórios POWERbreathe em casos de demonstração ou para o
uso do POWERbreathe como avaliador dos progressos do
treinamento respiratório. Possui tela anti-bacteriana e adapta-se a
todos os modelos POWERbreathe.
Atenção: o filtro é de uso individual e não deve ser reaproveitado ou
lavado para não perder sua capacidade anti-bacteriana.

CLIP NASAL POWERbreathe
CÓD: PBNOSE

O Clip nasal irá ajudá-lo a obter o máximo do seu treino muscular
inspiratório, impedindo-o de respirar pelo nariz ao inspirar
profundamente pela boca através do dispositivo POWERbreathe.

Linha Digital POWERbreathe

ESPAÇADOR POWERbreathe
LINHA K-SERIES

CÓD: PBKSP

Este espaçador POWERbreathe (ou adaptador de filtro) é
necessário para quando vários usuários estão treinando ou
testando sua respiração em um modelo POWERbreathe K-Series,
pois permite conectar o filtro POWERbreathe a um equipamento.

VÁLVULA E BOCAL POWERbreathe
LINHA K-SERIES
CÓD. PRETO: PBKHVBLK | CÓD. AZUL: PBKHVBLU

A válvula e bocal adicional POWERbreathe K-Series é vendida
separadamente para permitir a reposição caso a original tenha
sido danificada ou perdida e ainda permite, de forma econômica e
higiênica, que toda a família possa usar o POWERbreathe
K-Series. Uso em todos os modelos POWERbreathe K-Series.
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Bocal POWERbreathe
linha K-Series
CÓD: KMP

Bocal original para substituição nos modelos POWERbreathe K-Series
caso o original tenha sido danificado ou perdido, ampliando a sua vida
útil. Projetado para uso em todos os modelos POWERbreathe K-Series.
Atenção: os exercitadores respiratórios POWERbreathe são para uso
individual e o bocal adicional não deve ser usado para multiusuários, mas
apenas como uma substituição do original.

Linha Mecânica POWERbreathe

ESPAÇADOR POWERbreathe
LINHA MEDIC PLUS
CÓD: PBPS

Esse espaçador foi especialmente desenvolvido para encaixe em
pacientes traqueotomizados com uso de filtros, como o filtro HME,
também amplamente utilizado para conexão dos filtros exclusivos
POWERbreathe, fazendo com que os lábios se adaptem
integralmente ao bocal.

BOCAL LINHA POWERbreathe PLUS

CÓD: PB0194

Bocal original para substituição nos modelos POWERbreathe Plus
caso o original tenha sido danificado ou perdido, ampliando a sua
vida útil. Projetado para uso em todos os modelos POWERbreathe
Plus.
Atenção: os exercitadores respiratórios POWERbreathe são para
uso individual e o bocal adicional não deve ser usado para
multiusuários, mas apenas como uma substituição do original.

BOCAL LINHA POWERbreathe CLASSIC
CÓD: PB020

Bocal original para substituição nos modelos POWERbreathe Classic
caso o original tenha sido danificado ou perdido, ampliando a sua
vida útil. Projetado para uso em todos os modelos POWERbreathe
Classic.
Atenção: os exercitadores respiratórios POWERbreathe são para
uso individual e o bocal adicional não deve ser usado para
multiusuários, mas apenas como uma substituição do original.
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