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Prokázaná účinnost 
• Zprůchodnění dýchacích cest u 

pacientů s cystickou fibrózou 
vyvolané přístrojem Frequencer® 
srovnatelné s tradičními metodami 
CPT 

• Výsledky zkoušek prokazující 
významné zvýšení rychlostí toku 
hlenu při použití přístroje Frequencer® 
jako součásti CPT 

• Vysoká míra spokojenosti pacientů s 
přístrojem Frequencer®

 ve srovnání s 
tradičními CPT 

Jemná aplikace 
• Přístroj Frequencer® 

 používá 
podstatně menší sílu než tradiční 
CPT (1,9 N oproti 58 N). 

• Proto je velmi dobrou volbou pro 
ošetření pacientů s již oslabeným 
zdravotním stavem 

• Frequencer® 
 může být bezpečně 

jednou z preferovaných voleb či první 
volbou pacienta i respiračních 
terapeutů 

 

 
 
 
 

Využití síly zvuku 
k účinnému, 
a přesto jemnému 
zprůchodnění 
dýchacích cest 
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Co nabízí Frequencer®
 respiračním 

terapeutům? 
 

Snadné nastavení 
• Může být používán napříč nemocnicí (JIP, 

oddělení dospělých, dětská oddělení, 
pečovatelská oddělení ...) 

• Pacienta není třeba pro ošetření připravovat, 
ani ho přesouvat 

• Ideální pro speciální stavy pacientů (obezita, 
trauma, G-sonda …) 

• Není nutná žádná kalibrace přístroje 
• Ošetření pouze z jedné strany (zepředu 

nebo zezadu) 
 

Účinnost 
• Není omezen počet ošetření za den, ani 

počet ošetření jednoho pacienta 
• Zajištění kvality ošetření při každém použití 

a po celou dobu probíhajícího ošetření 
• Adaptéry čtyř velikostí umožňující optimální 

ošetření pacientů všech věkových kategorií 
• Nejmenší adaptér 1”, ideální pro 

pediatrickou péči 
 

Bezpečnost 
• Bez obavy z poškození pečovatelů z 

opakovaného namáhání (rameno, loket, 
zápěstí …) 

• Snížené riziko křížové kontaminace použitím 
adaptérů/filtrů na jedno použití 

• Možnost častějšího či delšího ošetřování 
určitých oblastí bez negativního dopadu na 
pacienta 
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Klinické důkazy 
Srovnání přístroje Frequencer®

 s dalšími mechanickými metodami zprůchodnění 
dýchacích cest 

 

Způsob zprůchodnění dýchacích cest  Hrudní 
fyzioterapie 

Jiné prostředky 
pro zprůchodnění 

dýchacích cest 

 
Frequencer®

 

Pravděpodobný mechanismus 

Tok hlenu v důsledku působení gravitace x  x 
(při terapii v polohách vleže) 

Otevření dýchacích cest zvýšením 
exspiračního tlaku 

 
x 

 

Rázové vlny procházející hrudníkem 
způsobují uvolnění hlenu ze stěn dýchacích 
cest 

x 
  

Rezonanční ohyb vyvolávající primární 
rezonanci hrudníku v horních dýchacích 
cestách 

  
x 

 

Zacílení na jednotlivé oblasti plic x 
 

x 

Rezonanční ohyb objevující se lokálně, 
místo pouhého vyvolání primární 
rezonance hrudníku 

   
x 

Změna reologických vlastností hlenu 
mechanickými vibracemi 

 
x x 

Peristaltický tok v cestách vyvolaný 
podélnými vlnami 

  
x 

Klasické akustické proudění v hraniční 
vrstvě 

  
x 

Akustické proudění v hraniční vrstvě 
sousedící s mechanicky vibrující plochou 

   
x 

Akustické proudění vznikající v důsledku 
působení akustických vln na povrch 
tekutiny 

  
x 

Míchání viskózních tekutin vlnami 
podporující proudění 

  
x 

Faradayova nestabilita způsobující 
povrchové vlny u maxwellovské tekutiny 

  
x 

Prospěšné spojení   x 
 

Zprůchodnění dýchacích cest při 
použití přístroje Frequencer® u 

pacientů s CF bylo rovnocenné s 
použitím tradičních metod CPT. 

Mechanical airway clearance using the Frequencer® electro-
acoustical transducer in cystic fibrosis 
(Clin Invest Med 2006; 29 (3): 159–165.) 

André M. Cantin, Marc Bacon, Yves Berthiaume 
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Spokojenost pacientů 
 

Vysoká míra spokojenosti 
pacientů s použitím 

přístroje Frequencer®
 ve 

srovnání s tradičními 
metodami CPT 

Pacienti hodnotili své aktuálně používané metody 
zprůchodnění dýchacích cest ve srovnání s používáním 
přístroje Frequencer® pomocí standardizovaného 
dotazníku Baylorovy univerzity po zkušební období dvou 
týdnů. 

 
 

Výsledky průzkumu spokojenosti pacientů 
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Indikace* 

Vyvoláním vibrací hrudní stěny Frequencer® zajišťuje terapeutické 
zprůchodnění dýchacích cest a podporuje bronchiální drenáž. Je určen pro 

pacienty s respiračním nemocněním s poruchou mukociliární clearance. 
 
 

• Cystická fibróza 

• Chronická bronchitida 

• CHOPN 

• Bronchiektázie 

• Syndrom ciliární dyskineze 

• Astma 

• Muskulární dystrofie 

• Neuromuskulární degenerativní porucha 

• Pooperační atelektáza 

• Defekty hrudní stěny 
 

*https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf10/K100749.pdf 
 
 
 

Ve srovnání s tradiční metodou posturální drenáže pomocí „poklepů“ nabízí 
Frequencer®

 jemnější a méně bolestivý způsob ošetření, který lze využít i u 
pacientů, u kterých metodu „poklepů“ nelze použít. 

http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf10/K100749.pdf
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Kontraindikace 
Zkoušky přístroje Frequencer® byly prováděny v poloze pacienta vsedě nebo poloze 

mírného položení. Použití přístroje Frequencer® je kontraindikováno v těchto případech: 
 

• Subkutánní emfyzém 

• Nedávná epidurální spinální infuze nebo spinální anestezie 

• Nedávná plastika kožních štěpů nebo laloků, na hrudníku 

• Popáleniny, otevřené rány a kožní infekce hrudníku 

• Subkutánní kardiostimulátor 

• Plicní tuberkulóza 

• Pohmoždění plic 

• Bronchospasmus 

• Osteomyelitida žeber 

• Koagulopatie 

• Potíže s bolestí na hrudi 

 

Výhradní distributor: 
ALMEDA 

Sluneční nám. 11, 158 00 Praha 5 
 

Tel:  257 222 278 
 e-mail: almeda@almeda-prague.cz    

www.almeda-prague.cz 
ver. 052018 

 
Při polohové drenáží je terapie posturální drenáží obecně kontraindikována při výskytu kteréhokoli z následujících stavů. 

Intrakraniální tlak (ICP) > 20 mm Hg, nedávné poranění hlavy nebo krku či hrdla, akutní poranění páteře nebo aktivní hemoptýza, operace v 
ezofageální oblasti, nedávná operace páteře (např. laminektomie) nebo akutní poranění páteře, nedávná neurochirurgická operace, aneurysma, 
oční operace, operační rána nebo hojení tkání, aktivní hemoragie s hemodynamickou nestabilitou, emfyzém, bronchopleurální píštěl, plicní edém 
spojený s městnavým srdečním selháním, velké pleurální výpotky, plicní embolie, intolerance změn polohy, fraktura žebra s nebo bez nestabilního 
hrudníku, nekontrolovaná hypertenze, distenze břicha, nedávná velká hemoptýza spojená s nedávnou léčbou rakoviny plic (chirurgicky či 
ozařováním), nekontrolované riziko vdechnutí do dýchacích cest (výživa sondou nebo nedávné požití potravy). 

https://maps.google.com/?q=Slune%C4%8Dn%C3%AD+n%C3%A1m.+11,+158+00+Praha+5&entry=gmail&source=g
mailto:almeda@almeda-prague.cz
http://www.almeda-prague.cz/

