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תיאור כללי תיאור כללי 

High Frequency Chest WallHigh Frequency Chest Wall
Oscillation הנילבש נייד , משקל קל אפודOscillation הנילבש נייד , משקל קל אפוד

על בית החזה וע"י תנודות בתדר גבוה שלעל בית החזה וע"י תנודות בתדר גבוה של
קירות בית החזה מסייע בפינוי הפרשותקירות בית החזה מסייע בפינוי הפרשות

ומספק שיפורים דרמטיים לחולים בדרכיומספק שיפורים דרמטיים לחולים בדרכי
הנשימה ומשפר את איכות החיים. מספקהנשימה ומשפר את איכות החיים. מספק
טיפול במחלות חסימת דרכי הנשימה כמוטיפול במחלות חסימת דרכי הנשימה כמו

מחלת הריאות (COPD), סיסטיק פיברוזיסמחלת הריאות (COPD), סיסטיק פיברוזיס
CF, שרירים ניוון ,ברונכיאקטזיס, ALSCF, שרירים ניוון ,ברונכיאקטזיס, ALS

ומחלות נלוות דומות. אם אתה סובל מאחתומחלות נלוות דומות. אם אתה סובל מאחת
המחלות שהוזכרו אז אתה יכול ליהנות מוסטהמחלות שהוזכרו אז אתה יכול ליהנות מוסט
המטפל ומשפר את פרודקטיביות השיעול מההמטפל ומשפר את פרודקטיביות השיעול מה
שמקל על החולים לנקות את הריאות שלהםשמקל על החולים לנקות את הריאות שלהם

ולנשום ביתר קלות . שיפור דרמטי ביעילותולנשום ביתר קלות . שיפור דרמטי ביעילות
השיעול מושג ע"י תנודה בתדר גבוה שלהשיעול מושג ע"י תנודה בתדר גבוה של

החזה ע"י כך קיימת הקלה בצמיגותהחזה ע"י כך קיימת הקלה בצמיגות
ההפרשות על הסמפונות וקל יותר לחוליםההפרשות על הסמפונות וקל יותר לחולים
להשתעל ולהוציא את הליחה.     איך זהלהשתעל ולהוציא את הליחה.     איך זה
עובד? ה VIBRAVEST מפיק סדרה שלעובד? ה VIBRAVEST מפיק סדרה של

לחיצות חזה שעוזרים ליצור מרווחי נשימה.לחיצות חזה שעוזרים ליצור מרווחי נשימה.
כל דחיסה עוזרת לכפות על הנוזל החסימתיכל דחיסה עוזרת לכפות על הנוזל החסימתי

תנועה כלפי מעלה לכוון דרכי הנשימה ,תנועה כלפי מעלה לכוון דרכי הנשימה ,
בדיוק כמו פעולה בריאה של הריאות ,בדיוק כמו פעולה בריאה של הריאות ,

ומקלה על הגוף בפריקת הפרשות עודפותומקלה על הגוף בפריקת הפרשות עודפות
VIBRA ומזיקות. שלא כמו וסטים אחרים לVIBRA ומזיקות. שלא כמו וסטים אחרים ל

VEST ניתן ,תנועה חופש המאפשר מדחס ישVEST ניתן ,תנועה חופש המאפשר מדחס יש
לנסוע, לצאת לטיול , להסתובב בבית אולנסוע, לצאת לטיול , להסתובב בבית או
להירגע מול הטלוויזיה. לא עוד וסט פינוילהירגע מול הטלוויזיה. לא עוד וסט פינוי

דרכי נשימה שקושר את החולה על ידי צינורדרכי נשימה שקושר את החולה על ידי צינור
אוויר למכונות מגושמות שחייבות להיותאוויר למכונות מגושמות שחייבות להיות

VEST VIBRA מחוברות לשקע חשמלי. הVEST VIBRA מחוברות לשקע חשמלי. ה
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הוא הוסט הנייד הראשון , הפועל עלהוא הוסט הנייד הראשון , הפועל על

סוללות. משתמשים יכולים לנוע בחופשיותסוללות. משתמשים יכולים לנוע בחופשיות
אפילו לנסוע במהלך טיפולים, או לשבתאפילו לנסוע במהלך טיפולים, או לשבת

בנוחות כמעט בכל סביבה, בכל תפקיד, גםבנוחות כמעט בכל סביבה, בכל תפקיד, גם
בזמן שכיבה. מתאים לשימוש ילדיםבזמן שכיבה. מתאים לשימוש ילדים

ומבוגרים. VEST VIBRA המרשם שלךומבוגרים. VEST VIBRA המרשם שלך
לנשימה טובה יותר בהישג היד. נשמח להציגלנשימה טובה יותר בהישג היד. נשמח להציג

בפניך ולחוות את הוסט בפגישתבפניך ולחוות את הוסט בפגישת
הדגמה אישית עם המטופל, המטפל אוהדגמה אישית עם המטופל, המטפל או
הרופא להשגת טיפול נשימתי יעיל יותר.הרופא להשגת טיפול נשימתי יעיל יותר.
יתרונות: ·        חופש תנועה ·        קליתרונות: ·        חופש תנועה ·        קל

משקל ואינו מגביל ה VEST VIBRA מאפשרמשקל ואינו מגביל ה VEST VIBRA מאפשר
למשתמש להיות נייד במהלך הטיפול. ·       למשתמש להיות נייד במהלך הטיפול. ·       

עצמאות ביציבה, ניתן לבצע טיפול במצבעצמאות ביציבה, ניתן לבצע טיפול במצב
ישיבה, עמידה, שכיבה ותנועה. ·        סוללהישיבה, עמידה, שכיבה ותנועה. ·        סוללה

נטענת המאפשרת הפעלה למספר שעותנטענת המאפשרת הפעלה למספר שעות
·        שוקל רק 5-10 ק"ג (תלוי בגודל), מה·        שוקל רק 5-10 ק"ג (תלוי בגודל), מה

שהופך את ה VEST VIBRA לקל ביותר שהופך את ה VEST VIBRA לקל ביותר 
בשוק ·        קל לאחסון וקל לנשיאה.בשוק ·        קל לאחסון וקל לנשיאה.

,S ,XS) ניתן להשיג בחמישה גדלים        ·,S ,XS) ניתן להשיג בחמישה גדלים        ·
M, L, XL) ·        השליטה :לשימוש קלM, L, XL) ·        השליטה :לשימוש קל
בטיפול בידיו של המטופל. ·        תשעבטיפול בידיו של המטופל. ·        תשע

אפשרויות טיפול: שלושה מצבי טיפול תנודהאפשרויות טיפול: שלושה מצבי טיפול תנודה
(ניקוז, רטט, הקשה), שלוש רמות עצמה(ניקוז, רטט, הקשה), שלוש רמות עצמה

מתכווננות (חלש, בינוני, אינטנסיבי). ·       מתכווננות (חלש, בינוני, אינטנסיבי). ·       
שקט בזמן הפעלה. ·        צריכת חשמלשקט בזמן הפעלה. ·        צריכת חשמל

AC/DC האפוד הטענת למשתמש מאפשרAC/DC האפוד הטענת למשתמש מאפשר
בבית או ברכב. התוויות נגד: קוצב לב,בבית או ברכב. התוויות נגד: קוצב לב,
שתלים חשמליים, נשים בהריון ואמהותשתלים חשמליים, נשים בהריון ואמהות

מניקות, טראומה של בית החזה לאחרונה,מניקות, טראומה של בית החזה לאחרונה,
ניתוח או פגיעה בעמוד השדרה.ניתוח או פגיעה בעמוד השדרה.

מאפיינים מאפיינים 

  עקרון הפעולה הטיפול במחלות הנשימה  עקרון הפעולה הטיפול במחלות הנשימה
עם VEST VIBRA מאוד פשוט, כמו לשיםעם VEST VIBRA מאוד פשוט, כמו לשים
חולצה, לובשים את הוסט, סוגרים אבזמיםחולצה, לובשים את הוסט, סוגרים אבזמים

בשלושה קטעים, מהדקים ולאחר מכןבשלושה קטעים, מהדקים ולאחר מכן
בהתאם לצורכי הטיפול, המטופל בוחר אחתבהתאם לצורכי הטיפול, המטופל בוחר אחת
מתשע תכניות וויברציות אפשריות באמצעותמתשע תכניות וויברציות אפשריות באמצעות

שלט ידני. הוויברציות בתדירות גבוהה על קירשלט ידני. הוויברציות בתדירות גבוהה על קיר
בית החזה מייצרות תנועת אוויר דו כיווניתבית החזה מייצרות תנועת אוויר דו כיוונית

שמטרתה להגיע אל מעבר להפרשותשמטרתה להגיע אל מעבר להפרשות
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ולאפשר סילוקן ע"י שיעול. כמו כן הוויברציותולאפשר סילוקן ע"י שיעול. כמו כן הוויברציות
מסייעות בפתיחת דרכי אויר מזעריות שנחסמומסייעות בפתיחת דרכי אויר מזעריות שנחסמו

ע"י הפרשות דביקות. הווסט כולל רצועותע"י הפרשות דביקות. הווסט כולל רצועות
הניתנות לכוון. מטרת ההתאמה היא השגתהניתנות לכוון. מטרת ההתאמה היא השגת
הצמדה קרובה ככל האפשר של המכשירהצמדה קרובה ככל האפשר של המכשיר

בכל אזור בית החזה מבלי לגרום לאי נוחותבכל אזור בית החזה מבלי לגרום לאי נוחות
למטופל ומבלי להגביל את יכולתו לקחתלמטופל ומבלי להגביל את יכולתו לקחת

נשימה עמוקה. ה VEST VIBRA כולל ספקינשימה עמוקה. ה VEST VIBRA כולל ספקי
כח DC/AC המאפשר לווסט להיות מופעלכח DC/AC המאפשר לווסט להיות מופעל

משקע ביתי או ע"י סוללה טעונה מהמשקע ביתי או ע"י סוללה טעונה מה
שמאפשר למטופל חופש וחוסר תלות.שמאפשר למטופל חופש וחוסר תלות.

נתונים טכניים: משקל: כ 5-10 קילו, תלוינתונים טכניים: משקל: כ 5-10 קילו, תלוי
בגודל. מידות: XL ,L ,M ,S ,XS חיי סוללה: בגודל. מידות: XL ,L ,M ,S ,XS חיי סוללה: 
כאשר ההטענה מלאה, מאפשר יותר משישהכאשר ההטענה מלאה, מאפשר יותר משישה
טיפולים בעצמה מקסימלית. הגדרות טיפול:טיפולים בעצמה מקסימלית. הגדרות טיפול:

תשע תכניות; שלושה מצבים של טיפולתשע תכניות; שלושה מצבים של טיפול
תנודה ושלוש רמות עצמה מתכווננת. טווחתנודה ושלוש רמות עצמה מתכווננת. טווח
תדרים:VEST VIBRA נע בין 5Hz עד 20תדרים:VEST VIBRA נע בין 5Hz עד 20
הרץ.רמות עצמת התדר בהתאם לתכניתהרץ.רמות עצמת התדר בהתאם לתכנית

שנבחרה לטיפול, 5 הרץ להגדרה הנמוכהשנבחרה לטיפול, 5 הרץ להגדרה הנמוכה
ביותר, 13 הרץ להגדרה בינונית ו -20 הרץביותר, 13 הרץ להגדרה בינונית ו -20 הרץ

להגדרה הגבוהה ביותר.להגדרה הגבוהה ביותר.

חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119 חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119   קלינטיקה   קלינטיקה 
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