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Fizioterapija pie akūtām Fizioterapija pie akūtām 
respiratorām respiratorām 
saslimšanāmsaslimšanām



  

sekrēta sašķidrināšanai:

• medikamentu inhalācijas;

sekrēta mobilizēšanai un evakuācijai: 
 
•   kontaktelpošana/krūšu kurvja vibrācija;
•  stiepjoši drenāžas un krūšu kurvja  mobilitāti
       uzlabojoši vingrojumi; 
•  autognā drenāža;
•  pozitīvs pretspiediens izelpā (PEP 
       sistēmas vai PEP princips-lūpu bremze, balonu
       un burbuļu pūšana);



  

Elpceļu obstrukcijas mazināšanai un 
plaušu ventilācijas uzlabošanai:

• relaksējoši vingrojumi;
• stiepjoši krūšu kurvja  mobilitāti
      uzlabojoši vingrojumi; 
• pozitīvs pretspiediens izelpā (PEP 
      sistēmas vai PEP princips-lūpu bremze, balonu
      un burbuļu pūšana);

Plaušu ventilācijas uzlabošanai bez 
elpceļu obstrukcijas:

• dinamiski elpošanas vingrojumi;
• akcentēta ieelpa un izelpa;
• elpas aizture ieelpā.



  

Fizioterapija pie Fizioterapija pie 
hroniskām respiratorām hroniskām respiratorām 

saslimšanāmsaslimšanām



  

Zīdaiņiem un bērniem, kuri sāk Zīdaiņiem un bērniem, kuri sāk 
staigātstaigāt

Izturības uzlabošanai:
• rāpošana, rāpšanās uz pakāpiena;
• stumjamās rotaļlietas; 
• rotaļas ūdenī, nodarbības baseinā;

• mudināšana staigāt un pastāvēt.



  

Zīdaiņiem un bērniem, kuri sāk Zīdaiņiem un bērniem, kuri sāk 
staigātstaigāt

Krūšukurvja mobilitātes uzlabošanai:
• rāpošana, ložņāšana zem/virs dažādām 

virsmām;
• stiepšanās ar abām rokām virs galvas pēc 

dažādiem priekšmetiem;
• aktīva darbošanās pozā guļus uz vēdera;
• bumbas mētāšana.



  

Zīdaiņiem un bērniem, kuri sāk Zīdaiņiem un bērniem, kuri sāk 
staigātstaigāt

Pozas nostiprināšanai:
• velšanās, griešanās ap savu asi;
• aktīva sēdēšana;
• rotaļlietu stumšana, vilkšana.

Kāju muskulatūras nostiprināšanai:
• rāpšanās, kāpelēšana augša, lejā;
• lēkāšana;
• spēles ar palecieniem un pietupieniem.



  

Zīdaiņiem un bērniem, kuri Zīdaiņiem un bērniem, kuri 
sāk staigātsāk staigāt

Elpošanas vingrinājumi:
• dziedāt dziesmiņas ar augstiem un 

zemiem toņiem, noturot skaņu cik ilgi vien 
iespējams;

• burbuļu pūšana;
• pūst viegli aizpūšamus priekšmetus 

(spalviņas, lapiņas, ripojošas rotaļlietas 
u.c.)



  

Pirmsskolas un skolas vecuma Pirmsskolas un skolas vecuma 
bērniembērniem

Izturībai:
• “sunīšu”, “paslēpju” spēlēšana;
• riteņbraukšana, skrituļslidas, skeitbords, 

u. c.;



  

Pirmsskolas un skolas Pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniemvecuma bērniem

Krūšukurvja mobilitātei:
• bumbas spēlēšana (mešana, ķeršana, 

driblēšana);
• staipīšnās;
• vingrojumi uz vingrošanas bumbas.
Pozas nostiprināšanai:
• spēles ar stumšanu un vilkšanu;
• kāpelēšana, rāpšanās;
• iešana “zirneklītī”.



  

Pirmsskolas un skolas Pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniemvecuma bērniem

Kāju muskulatūras nostiprināšanai:
• rāpšanās, kāpelēšana augšā lejā;
• lēkāšana;
• spēles ar palecieniem un pietupieniem;
• pastaigas pa kalniem augšā un lejā;
• lecamaukla.



  

Pirmsskolas un skolas Pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniemvecuma bērniem

Elpošanas vingrinājumi:
• balonu pūšana;
• pūšamo mūzikas instrumentu spēlēšana;
• trenēties elpas aizturēšanā.



  

Tīņu vecuma bērniemTīņu vecuma bērniem

• doties pastaigās, skrējienos;
• iesaistīties organizētās sporta nodarbībās;
• iesaistīties peldēšanas nodarbībās;
• peldēša.



  

PEP SISTĒMASPEP SISTĒMAS

• Flutter(Oscillating PEP device)



  

PEP SISTĒMASPEP SISTĒMAS

• PEP Mask
 (Positive Expiratory Pressure Device)

www.PARI.com



  

PEP SISTĒMASPEP SISTĒMAS

• Acapella
(choice Vibratory PEP Device)

www.smiths-medical.com



  

PEP SISTĒMASPEP SISTĒMAS

• Threshold PEP
 (Positive Expiratory Pressure Device)

www.respironics.com



  

PEP SISTĒMASPEP SISTĒMAS

• PARI PEP S System
 (Positive Expiratory Pressure Device)

www.PARI.com



  

PEP SISTĒMASPEP SISTĒMAS

• Thera PEP
 (Positive Expiratory Pressure Therapy System)

www.smiths-medical.com



  

• Mini pulsa oksimetrs Mod. 
MD300C212



  



  

Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!
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