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Wskazówki dotycz!ce wykonywania "wicze#:

 Nale'y (wiczy( minimum 3 razy w)tygodniu  
(a najlepiej codziennie) przez 30–60 min.

 Odpowiednio zaplanowany trening powinien si$ sk%ada( z (wicze# 
oddechowych – 15 min, treningu wytrzyma%o"ciowego (np. szybki 
spacer lub jazda na rowerze zwyk%ym/stacjonarnym) – 30 min,  
(wicze# si%owych z)lekkim obci!'eniem – 15 min. 

 *wiczenia nale'y wykonywa( do granicy duszno"ci.  
W)momencie uczucia zm$czenia nale'y przerwa( wysi%ek i)chwil$ 
odpocz!( w celu wyrównania oddechu, a)nast$pnie wróci( do 
treningu.  

Osoby z)niewydolno"ci! oddechow! w)trakcie domowej terapii  
tlenem powinny (wiczy( z)tlenem (w!sy tlenowe) z)butli  
lub koncentratora tlenu.

 Osoby wyposa'one w pulsoksymetr powinny w trakcie (wicze# mierzy( 
wysycenie krwi tlenem (SatO2), aby podczas wysi%ku poziom tlenu by% 
w)granicach normy (> 94% lub nie mniej ni' 92–93%). W przypadku 
spadku saturacji poni'ej 90% nale'y (wiczy(, podaj!c tlen z butli  
lub koncentratora tlenu.
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Pacjenci opuszczaj!cy szpital po przebyciu zapalenia p%uc zwi!zanego 
z infekcj! SARS-CoV-2 najcz$"ciej maj! uszkodzenia mi!'szu p%ucnego 
pod postaci! zw%óknie# i zag$szcze# mi!'szowych. Te uszkodzenia 
przek%adaj! si$ na wydolno"( uk%adu oddechowego i najcz$"ciej 
prowadz! do restrykcyjnych, czyli zmniejszaj!cych pojemno"(, zmian 
sprawno"ci wentylacyjnej p%uc. 

Po hospitalizacji warto zastosowa( przez kilka tygodni (wiczenia 
rehabilitacji oddechowej, które zwi$kszaj! pojemno"( oddechow! 
p%uc, poprawiaj! ruchomo"( klatki piersiowej i wzmacniaj! mi$"nie 
oddechowe.

Rehabilitacja oddechowa



1. Sta# i)oprzyj d%onie na oparciu krzes%a lub usi!d+ i)oprzyj 
%okcie na udach. 

2. We+ krótki wdech przez nos i)powoli wydychaj powietrze 
przez przymkni$te usta. 

1. Usta "ci!gnij jak do gwizdania. 
2. Wci!gnij powietrze przez nos i)powoli 

wydychaj przez niemal zamkni$te wargi. 
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Wydychaj powietrze przez s%omk$ 
w%o'on! do naczynia (np. szklanki 
lub butelki) wype%nionego wod! 
(do)2/3)wysoko"ci). Im wy'szy s%up 

wody, tym wi$ksza praca mi$"ni 
oddechowych. 
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Oddychanie przez zasznurowane usta

Wydychanie powietrza przez rurk$ do naczynia z%wod!

Tak!e dla osób  
po hosp"alizacji 
zwi#z$ej z COVID-19

Mo'na skorzysta( 
ze)specjalnego urz!dzenia 
do rehabilitacji oddechowej 
(podnosz!c kulki).



1. Usi!d+ z nogami 
wyci!gni$tymi do przodu  
i podeprzyj si$ r$kami  
(tzw. siad prosty podparty).

2. Z)wdechem unie" r$ce 
przodem do góry.  
Opu"( je wraz z)wydychanym  
powietrzem.

1. Sta# w)lekkim rozkroku, 
r$ce opu"( wzd%u' cia%a. 

2. Wykonaj wdech i w tym 
samym czasie unie" r$ce 
do góry na boki.  
Opu"( je wraz 
z)wydychanym 
powietrzem i)wykonaj 
sk%on tu%owia w)przód.
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1. U%ó' d%onie w)%ódeczk$ 
i)rozpocznij oklepywanie 
klatki piersiowej. 
Jednocze"nie wydawaj 
d+wi$ki, które wprawi! klatk$ 
piersiow! w)wibracje. 

2. Popro" kogo", aby oklepa%  
twoje plecy.

Materia" wydany dzi#ki 
wsparciu firmy Adamed

&wiczenie wdechów i%wydechów 
z unoszeniem r!k

Oklepywanie klatki piersiowej

!wicz. 4 - Oklepywanie
klatki piersiowej

&wiczenia oddechowe przyczyniaj! si$ do zwi$kszenia wydolno'ci 
wysi(kowej, zmniejszenia duszno'ci i poprawy ogólnego stanu zdrowia. 

Warto wykonywa" je codziennie, ale%je)eli nie ma takiej mo)liwo'ci, 
to%przynajmniej 3 razy w tygodniu przez minimum 30 min  

(a najlepiej przez mniej wi$cej godzin$). 

&wiczenie poprawiaj!ce kondycj$ 
mi$'ni oddechowych


