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เครื่องฝึกหายใจอันดับหนึ่ง
เครื่องฝึกหายใจพาวเวอร์ บรีธใช้หลัก 

การของการฝึกฝนกล้ามเนื้อที่ใช้ใน    

การหายใจ (IMT) พิสูจน์โดยนักวิทยา 
ศาสตร์การกีฬาและผู้เชี ่ยวชาญทาง    
การแพทย์ ว่าสามารถใช้ฝึกฝนและเพิ่ม
ความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อที่ใช้ใน  

การหายใจได้

     

  

       

  

 

 
้

การฝึกกล้ามเนื้อที ่ใช้ในการหายใจ     
(IMT)ทำงานในลักษณะเดียวกับการฝึก
แรงต้านทาน ซึ่งได้ผลกับกล้ามเนื้อที่ใช้
หายใจ คุณจะรู้สึกถึงแรงต้านเมื่อคุณ  
หายใจผ่านเครื่องพาวเวอร์ บรีธ ซึ่งจะ
ช่วยให้กล้ามเนื้อในการหายใจทำงาน
หนักขึ้น

การฝึกแรงต้านทาน ช่วยให้กล้ามเนื้อที่
ใช้ในการหายใจทำงานได้แข็งแรงขึ้น 
ลดปัญหาการหายใจติดขัด หายใจได้ 
ยาวนานยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ   
ในการกีฬา, การออกกำลังกายหรือการ
ใช้ชีวิตประจำวัน

เมื่อกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจของ   
คุณแข็งแรงขึ้นและหายใจได้ยาวนาน 
ขึ้นแล้ว คุณสามารถที่จะเพิ่มระดับแรง 
ต้านทานได้ เหมือนๆกับการฝึกฝน      
กล้ามเนื้อในส่วนอ่ืน ได้อย่างง่ายดาย

ผ่านการรับรองจากนักวิทยาศาสตร ์
จากผลการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโดยนัก

    

วิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษและผู้เชี ่ยวชาญ

     

ด้านการกีฬาและสมรรถภาพของมนุษย์จาก
ม ห า วิ ท ย า ล ั ย

 

Loughborough

, 

Birmingham

 

และ

 

Brunel

 

เครื ่องฝึกหายใจพาวเวอร์

 

บรีธได้รับการ

     

พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และผ่านการทดสอบ
ด้วย เทคโนโลยีท างการแพทย์แล้วว ่า

          

สามารถช่วยฝึกฝนกล้ามเนื้อที ่ใช้ในการ

     

หายใจ

 

(IMT)ได้

ประกาศนียบัตร

     

  

  

 

    

 

ทุกๆปี

 

พาวเวอร์

 

บรีธมุ่งมั่นที่จะได้รับประกาศ
นียบัตรด้านการออกแบบและการผลิตเครื่อง
มือทางการแพทย์ที่ช่วยพัฒนาระบบทางเดิน
หายใจ
เครื่องฝึกฝนการหายใจพาวเวอร์

 

บรีธคือ

    

อุปกรณ์ทางการแพทย์อันดับหน่ึง
ระบบการจัดการด้านคุณภาพของบริษัท

     

พาวเวอร์

 

บรีธ

 

จำกัด

 

ได้รับการรับรองว่ามี

   

มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพจากศูนย์
ตรวจสอบคุณภาพลอยด์ส
ISO

 

Certificate-

 

9001:2008

 

ISO

 

Certificate

 

-

 

13485:2003

 

&

 

13485:2012

แบรนด์ที่มีประวัติมายาวนาน

หายใจเต็มพลัง
 
สมรรถภาพดีข้ึน

 เต็มที่กับชีวิต

ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์
และปลอดยา
เครื่องฝึกฝนการหายใจพาวเวอร์ บรีธไม่ได้ 
ใช้ตัวยา และไม่มีผลข้างเคียงหรือปฎิกิริยา  
จากตัวยา

 

    

   

 

 

      

 

  

  
เครื่องฝึกหายใจพาวเวอร์

 

บรีธอยู่ภายใต้การ
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ

 

เพื่อ
ยืนยันว่าเป็นการฝึกฝนอย่างประสิทธิภาพสูง
สุด

 

เห็นผลลัพธ์ได้
 

"ด้วยการหายใจ
 

30

 

ครั้ง
 เพียง

 

2

 

ครั้งต่อวัน"

 

เป็นวิธีที่คุณปฎิบัติตามได้
ง่ายราวกับการแปรงฟัน

ผลงานชนะรางวัล
•
 
พาวเวอร์

 

บรีธรุ่นคลาสสิค
 

ซีรียส์ได้รับ

   

รางวัล
 

the

 

prestigious

 

Millennium

 

Mark

 

   

จากสภาการออกแบบแห่งประเทศอังกฤษ

 

•
 
พาวเวอร์

 
บรีธภูมิใจที่ได้ถูกรับเลือกให้เป็น

  
ผู้ช่วยฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ

 
จาก

  
ผู้นำทางด้านการกีฬาและการออกกำลัง

    กาย  

  
 รวมทั้งเป็นตัวเลือกที่ช่วยในการฝึก

     
  

กล้าม
  

เนื ้อในระบบทางเดินหายใจ
 

เป็น 
        
       

อุปกรณ์ดู
  

แลสุขภาพที่ใช้ในบ้านและตาม
   
 

คลีนิค

•
 
พาวเวอร์

 
บรีธรุ่น

 
เค

 
ซีรียส์ได้รับการขนาน

  
นามว่าเป็น

 
"โกล์ด

 
สแตนดาร์ด"

 
ท่ีมีคุณภาพ

  
สูง

 
มีความแม่นยำและเชื่อถือได้จากผู้เชี่ยว

  
ชาญชั้นนำของโลก

 
ถูกใช้ในศูนย์สุขภาพ  

  
เพื่อการฝึกประจำวัน

 

 

 

• ช่วยเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อที่ 
ใช้หายใจ 27.8%
 

• ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ที่ใช้หายใจ 30-50% 

• อัตราการเร่งคืนระหว่างการหายใจ  

รอบถัดไปเพิ่มขึ้น 7% 

• ลดอัตราการออกแรงหายใจ
 

ผลลัพธ์ทางด้านวิทยาศาสตร์      
เก่ียวกับการฝึกฝนกล้ามเน้ือท่ี  

ใช้หายใจในกีฬาแต่ละประเภท:

• เวลาที่ใช้ในการพายเรือช่วงต้นดีขึ้น  

2.2% คิดโดยประมาณ 60นาทีต่อการ
แข่งขัน 2 กิโลเมตร

 

• การออกกำลังกายอุ่นเครื่องด้วยพาว  

เวอร์ บรีธช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน   

การพายเรือและลดอาการหอบของผู้
แข่งขัน

 

• ประสิทธิภาพในการว่ายน้ำเพิ่มขึ้น 

3.5%

• พัฒนาความสามารถในการว่าย 

น้ำระยะ 100 และ 200เมตร

• เพิ่มความสามารถในการป่ันจักรยาน  

ช่วงต้นได้ 4.6% คิดโดยประมาณ 3  

นาทีต่อ 40 กิโลเมตรแรก

 

• ช่วยให้ผู้แข่งขันปั่นจักรยานได้นานขึ้น 

33%โดยที่ไม่เหนื่อยมาก

 

• ช่วยผ่อนแรงในขณะปีนเขา

 

• ช่วยลดอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ 

ที่ใช้ในการหายใจ เนื่องจากการข้ึน  

เนินสูง

 

• ช่วยลดการหายใจที่ใช้ในการออก        

   กำลังกายบนที่สูง 25%

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ : 
powerbreathe.com
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ในปีพ.ศ.2533

 

พาวเวอร์

 

บรีธ

 

รุ่นคลาสสิค

 

ซีรียส์

 

คือเครื่องฝึกหายใจเครื่องแรกที่ได้

  

เข้าสู่วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื ่อพัฒนา

      

สมรรถนะทางการกีฬา

ในปีพ.ศ.2549

 

หลังจากผ่านการตรวจสอบ
ที่เข้มงวดจากบริการสาธารณะสุขแห่งชาติ
(NHS)

 

พาวเวอร์

 

บรีธรุ่นเมดิคได้ถูกรับรอง
ให้ใช้ในใบจ่ายยาของผู้ป่วยในประเทศ

   

อังกฤษ

 

และจากผลการวิจัยและพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีล่าสุด

 

จึงเกิดพาวเวอร์

 

บรีธรุ่น

 

พลัส

 

ซีรียส์ข้ึนมา

ในปีพ.ศ.2553

 

ได้ออกวางจำหน่ายพาว

    

เวอร์

 

บรีธรุ่น

 

เค

 

ซีรียส์ซึ่งถือเป็นเครื่องฝึก
หายใจระบบดิจิตัลอัจฉร ิยะแบบพกพา

     

อัน

 

ดับหนึ่งของโลก

ในปีพ.ศ.2553

 

พาวเวอร์

 

บรีธรุ่น

 

เค

 

ซีรียส์
ชนะรางวัล"การออกแบบผลิตภัณฑ์ยอด

    
เยี่ยม"

 

ท่ีประเทศอังกฤษ

•
 
พาวเวอร์

 
บรีธรุ่น

 
เค

 
ซีรียส์ชนะรางวัลการ

  
ออกแบบผลิตภัณฑ์ยอดเย่ียมในปีพ.ศ.

 

   
2553

 
(ประเทศอังกฤษ)

ผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
เก่ียวกับการฝึกหายใจ:

พายเรือ

ว่ายน้ำ

ป่ันจักรยาน

ปีนเขา

ประสิทธิผลของเครื่องนี้
 
ผ่านการพิสูจน์โดย

 
กีฬาหลายประภทและมีผลการวิจัยทางการ

  
แพทย์ว่าช่วยพัฒนาประสิทธิภาพทางการ

    
กีฬา

 
ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อที่

ใช้ในการหายใจ,
 
พลังในการกักเก็บลมหาย

ใจ,
 
ลดอาการหอบ,

 
ช่วยเหลือผู้ที ่ร่างกาย

    
อ่อนเพลีย,

 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ของปอด,
 
ช่วยลดการใช้ยาของผู้ที่เป็นโรค

 
หืดหอบ

 
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 
และโรคอ่ืนๆ

เครื่องฝึกหายใจพาวเวอร์ บรีธ ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางเพื่อให้การหายใจแข็งแรง
ยาวนานยิ่งขึ้น ช่วยลดอาการหอบ เครื่องพาวเวอร์ บรีธถูกนำไปใช้งานโดยนักกีฬา
เพื่อเตรียมตัวลงแข่งขันกีฬาโอลิมปิคหรือการแข่งขันใหญ่ระดับโลก รวมไปถึงผู้คน
ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย, เข้าฟิตเนส, ทำกิจกรรมกลางแจ้ง, ศิลปิน, นักดนตรี 
และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ 

เครื่องฝึกหายใจอันดับหนึ่งของโลกจากพาวเวอร์ บรีธ
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"ความได้เปรียบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานั้นมีน้อย   

และหายาก แต่ในสิ่งหายากที่มีจำนวนจำกัดนั้นคือการ

ค้นพบว่า การหายใจนั้นมีอิทธิผลอย่างมากต่อสมรรถ
ภาพ น่ัน คือการฝึกฝนอย่างถูกวิธี"

แมทธิว พินเซนท์ ซีบีอี

นำมาจากบทความเร่ือง "หายใจแรง เพื่อสมรรถภาพ

ที่ดีกว่า" โดย อลิสัน แมคคอนแนล

 

 

*ความสามารถของเครื่องแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น15

MIP

VS

80% MIP

MIP

80% MIP

RV
(Residual Volume)

IVC
(Inspiratory Vital Capacity)

RV IVC

แรงดันแบบคงที่ท่ัวไป
(พาวเวอร์ บรีธรุ่นคลาสสิค / พลัส โมเดล)

)

พาวเวอร์ บรีธ รุ่น เค ซีรียส์สร้างแรงดันยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความยาวระหว่างใยกล้ามเนื้อกับแรง  
ของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ ช่วยให้การฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการฝึกด้วยแรงดันแบบ
คงท่ีปกติท่ัวไป

 

พาวเวอร์ บรีธ เค  ซีรียส์ -  เคร่ืองช่วยฝึกหายใจแบบดิจิตัลอัจฉริยะอันดับหนึ่งของโลก
สาเหตุที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็เพราะกลไล   
ไฟฟ้าที่แม่นยำผ่านการจดสิทธิบัตรที่ช่วยให้  
คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่ม   
สรรมถภาพการฝึกหายใจ ช่วยตรวจจับการ  
ทำงาน ทบทวน วิเคราะห์การฝึกและผลของ  
การฝึก - ทั้งหมดน้ีเช็คได้จากเครื่องในมือคุณ 

"โกล์ด สแตนดาร์ด"
พาวเวอร์ บรีธ เค ซีรียส์ได้รับการยอมรับ 

ให้เป็น "โกล์ด แสตนดาร์ด" จากผู้เชี่ยว  

ชาญด้านระบบหายใจ มีผลการศึกษาใน 

6 ประเทศว่ามีคุณภาพ มีความแม่นยำสูง 
และเชื่อถือได้ เครื่องฝึกฝนกล้ามเนื้อที่ใช้
ในการหายใจไฟฟ้าแบบพกพา เหมาะ    
สำหรับผู้ที ่รักสุขภาพ  สามารถใช้เป็น      

ประจำได้ทุกวัน

รุ่นลิขสิทธ์ิของ เค ซีรียส์นำเสนอ    
เทคโนโลยีล่าสุด

ผลทางวิทยาศาสตร์
พาวเวอร์ บรีธรุ่น เค ซีรียส์ใช้หลักการฝึก
แรงต้านทานแบบยืดหยุ่น   ช่วยปรับ  แรงดัน
ให้เหมาะสมกับสภาพการหดเกร็ง  กล้าม    

เนื้อที่คุณหายใจ  จากลมหายใจที ่     ผ่านเข้า  
เครื่อง
ทำให้คุณสามารถหายใจได้สุดและการหด
เกร็งของกล้ามเนื้อก็ทำได้เหมาะสมกับแรง
ต้านทานของคุณ

กล่าวคือ เครื่องรุ่น เค ซีรียส์เป็นทุกสิ่งทุก 

อย่างของคุณ  จะไม่มีใครมารบกวนคุณ    

เพราะเครื่องนี้สามารถสอนและเป็นครูฝึก 

ของคุณได้

ครูฝึกส่วนตัวของคุณ
เพียงแค่ใส่อายุ, น้ำหนัก, ส่วนสูงและเพศ
ลงไปในเครื่อง เค ซีรียส์จะทำการบันทึก
ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เครื่องรุ่น เค ซีรียส์จะใช้ข้อมูลนี้ในการ  

ประเมินค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ 
ใช้ในการหายใจ คำนวนหาค่าความ     

สัมพันธ์ระหว่าแรงและอัตราเร็วของกล้าม
เนื้อที่ใช้หายใจ โดยอาศัยข้อมูลการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์
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• วัดค่าความดันในระบบทางเดินหายใจได้   
ละเอียดที่ 500Hz ต่อวินาที

• ปรับค่าความละเอียดของวาล์วและระดับ   

ความยากของการฝึกได้ถึง 4,000 Hz  ต่อ     

วินาที

ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ทำให้ระบบวาล์วอัตโน
มัติของรุ่น เค ซีรียส์ ช่วยให้การฝึกฝนของ 
คุณทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยตรวจจับ 

และปรับค่าแรงดันให้เหมาะกับการหายใจ   

ของคุณโดยอัตโนมัติ ในระหว่างทำการฝึก

แรงดันแบบยืดหยุ่น
(พาวเวอร์ บรีธ รุ่น เค ซีรียส์)

เมื่อใช้แรงดันแบบคงท่ี ลมหายใจจะ
หยุดก่อนเวลา เนื่องจากแรงดันเริ่มที่
จะเกินค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ที่ใช้ในการหายใจ

ฝึกฝนได้เพิ่มมากขึ้นถึง 50% (พื้นที่ใต้กราฟ) ช่วยให้ความหนาแน่นถึง 80%ได้สำเร็จ ด้วยการฝึกแบบแรงดันยืดหยุ่น

มีลมเข้ามากขึ้นถึง 125% ต่อการหายใจหน่ึงครั้ง ที่ความหนาแน่น 80% เม่ือใช้การฝึกแบบแรงดันยืดหยุ่น
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Energy

Load

ก้าวหน้าขึ้น

K5 Icons 2015

เครื่องพาวเวอร์ บรีธ เค 5 พร้อมด้วย   

โปรแกรมบรีธ ลิงค์ ถูกออกแบบขึ้น     

สำหรับผู้ท่ีสนใจเรื่องดังต่อนี้

• นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสมรรถ

  ภาพของมนุษย์

• ครูฝึกและนักกีฬา

• ครูสอนฟิตเนส หรือครูฝึกส่วนตัว

• พลศึกษา

• ครูสอนวิชาสุขภาพและวิทยาศาสตร์

  เกี่ยวกับมนุยษ์

• ความส่วนใจส่วนบุคคลเกี่ยวกับการ

  เพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจเพื่อ

  เพิ่มสรรมถนะและคุณภาพชีวิต ผู้ที่

  ต้องการติดตามผลลัพธ์และความคืบ

  หน้า

การฝึกแบบเหนือระดับสำหรับบุคคล, ผู้ฝึกสอนส่วนตัว, 
แบบกลุ่ม, สอนแบบทีม, และตามสถานฝึกสอน 
พาวเวอร์ บรีธ เค 5 คือเครื่องฝึกการหายใจแบบพกพาที่ทันสมัยที่สุดในกลุ่มตลาด           
มาพร้อมกับโปรแกรมบรีธ ลิงค์สำหรับวินโดว์สและแมค* ที่ช่วยให้คุณมองเห็นทุกๆ    
การหายใจในระหว่างฝึกฝน พร้อมทั้งยังประมวลผลวิ เคราะห์และเปรียบเทียบผลลัพธ์อีก 
ด้วย

โปรแกรมแสดงผลแบบเรียลไทม์ของพาว 
เวอร์ บรีธ เค 5 บรีธ ลิงค์ - จอแสดงผล
เค 5 มีโปรแกรมเช็คผลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ 
คุณเฝ้าดูการฝึกของคุณ พร้อมทั้งติดตามผล   

แบบเรียลไทม์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณที่ 
ใช้โปรแกรมวินโดว์สและแมค* โดยผ่าน         

โปรแกรมบรีธ  ลิงค์แบบเรียลไทม์

ด้วยโปรแกรมนี้  คุณสามารถเก็บข้อมูลและ     เปิด 

ย้อนดูผลการฝึกของคุณ  เพื่อนำมา            วิเคราะห์ใน
ภายหลังได้   การเห็นผลการฝึกแบบเรียลไทม์

 

  

ช่วยให้คุณค้นพบเทคนิคและควบคุมการหาย  

ใจของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โปรแกรมแสดงผลแบบเรียลไทม์ของ เค 5 
บรีธ ลิงค์ - คุณสมบัติพิเศษ

Breathe-Link Custom - กำหนดรูปแบบ ช่วย
ให้คุณสร้างและกำหนดรูปแบบการฝึกหายใจ 

ได้เอง

Breathe -Link  Pro-View  - ประมวลผล ใช้   
สำหรับดูรายละเอียด, แผนผังและวิเคราะห์ผล 

IMTท้ังหมด

Breathe -Link  Print  Session  Detail  - สั่ง  
พิมพ์ข้อมูลการฝึกแต่ละครั้งเพื่อนำมาเปรียบ 

เทียบกับผลลัพธ์ที่ผ่านมา

Breathe-Link PDF Generator -  สามารถเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDFได ้

Breathe-Link Import and Export - 

 

Breathe -Link  Graphical  View  - กราฟ    

แสดงผล แสดงกราฟผลการฝึกแบบเรียล     

ไทม์ แสดงผลชัดเจนแบบเพิ่มประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี
พาวเวอร์ บรีธ เค 5 พร้อมโปรแกรมบรีธ ลิงค์    
สามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้ได้ถึง 30คนและสามารถ 

เก็บข้อมูลการฝึกได้ 1,200ครั้งต่อหนึ่งผู้ใช้ เป็น 

เครื่องมือประมวลผลแบบชีวภาพที่จำเป็นสำหรับ
ทีมนักกีฬา, ฟิตเนส, และการฝึกสอนเป็นกลุ่มได้ 
เหมือนกับการใช้ส่วนบุคคล

ด้วยโปรแกรมประมวลผล

"พาวเวอร ์ บรีธ เค 5 มีประโยชน์อย่างมากต่อ       

การฝึกและการแข่งขันของฉัน ขอบคุณสำหรับ   
ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างน้ี"

 
ลิซ แมคเทอแนน 
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คุณลักษณะของเครื่อง  เค  5  ประกอบด้วย:

 

   

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

• การฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจแบบอัตโนมัติ 
  ซ่ึงช่วยปรับให้เหมาะสมกับการหายใจของแต่ละ

  บุคคล

•   การแสดงผลการฝึก :  Load(cmH2O);  Power  

  (Watts); Volume(Litres); Flow(Litres/Second); 

  Energy(Joules)

•  เลือกระดับความยากในการฝึก  ช่วยให้ผู้ใช้         
  สามารถกำหนดรูปแบบการฝึกได้เอง

• การทดสอบโดยการเป่าลมเพียงคร้ังเดียว
• โปรแกรมแสดงประสิทธิผลของบรีธ ลิงค์
• สามารถย้อนดูผลการฝึก 36 คร้ังก่อนหน้าได้จาก
  เครื่อง เค 5

• มีโหมดอุ่นเคร่ือง(Warm up)และโหมดผ่อนเย็น
  (Cool down)

• มีตัวช่วยส่งจังหวะ, นับจำนวนครั้งการหายใจ 

  และแสดงผลลัพธ์ 
• โหมดผู้ใช้งานหลายคน
• ดูแลรักษาและใช้งานง่าย
• เครื่องพกพาสะดวกด้วยแบตเตอรี่แบบชาจ์ตได้ 

  โดยผ่านปล๊ักไฟหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะพิเศษของเครื่องฝึกหายใจ:

KH1

KH1

K5K4

K4 K4

KH2

KH2

TM TM

TM TM

TM

TM
*เยี่ยมชมเว็บไซด์เพ่ือตรวจสอบโปรแกรมพื้นฐานท่ีจำเป็น ดูรายละเอียดเต็มของเครื่องฝึกหายใจรุ่นเค  ซีรียส์ได้ที่หน้า 16 หรือเยี่ยมชมท่ีเว็บไซด์ powerbreathe.com

สามารถนำเข้าและส่งออกไฟล์นามสกุล .ble    

ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นหรือแบ่งปันข้อมูล
ให้กับผู้ใช้บรีธ ลิงค์ท่านอื่นได ้

ผู้ชนะการแข่งขันจักรยานป่ันมือ EHC 2015

ทำลายสถิติโลก 2x IHPVA
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 โปรแกรมแสดงผลแบบเรียลไทม์ บรีธ ลิงค์ 
L IVE FEEDBACK SOFTWARE

TM

TM

TM

ReviewTestHome Train

POWER

(Watts)

10.2

0

4.6

0
3.4

FLOW
(L/sec)

VOLUME
(Litres)PB100

Training Routine: Training Level:

Default 12  Default11of30
Breath

cmH20
115 +

–

1.     Average Power 2.     Inhaled Volume

Average Power

30

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inhaled Volume

30

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Basic View Pro View

Disconnect 

K4 Icons 2015

การฝึกแบบเหนือระดับเฉพาะตัว  เหมาะสำหรับผู้มีเป้าหมาย
ต้องการตำแหน่งสูงสุดของการแข่งขัน

  

 

 

  

 

 

   

  

คุณสมบัติพิเศษของรุ่น

 
เค

 
4:
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KH1

KH1

K5K4

K4 K4

KH2

KH2

TM TM

TM TM

TM

TM

"เพ่ือผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ พาวเวอร์  บรีธ

แนะนำให้คุณฝึก 5 นาทีต่อวัน"

เอ็ดดี้ เฟลทเจอร์ - ผู้ฝึกสอนชั้นนำ / 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 

มาพร้อม

    
 

   
  

• โปรแกรมติดตามประสิทธิผลของบรีธ ลิงค์ขั้นพื้นฐาน ไม่
  รวมโหมดแสดงแผนผัง, สั่งพิมพ์, PDFและโปรแกรม
  กำหนดรูปแบบเอง
• การฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วย
  ปรับให้เหมาะสมกับการหายใจของแต่ละบุคคล
•  การแสดงผลการฝึก :  Load(cmH2O);  Power(Watts);  

  Volume(Litres); Flow(Litres/Second); Energy

  (Joules)

• เลือกระดับความยากในการฝึก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
  กำหนดรูปแบบการฝึกได้เอง
• การทดสอบโดยการเป่าลมเพียงครั้งเดียว
• สามารถย้อนดูผลการฝึก 36 ครั้งก่อนหน้าได้จากเครื่อง
  เค 4

พาวเวอร์ บรีธ เค 4พร้อมโปรแกรมบรีธ ลิงค์*ได้ถูกออกแบบ
มาเพื่อกำจัดคนที่จะมารบกวนคุณจากการฝึกหายใจ พาวเวอร์ 
บรีธ เค 4 ใช้เทคโนยีเพ่ิมประสิทธิภาพอัตโนมัติเช่นเดียวกับ
รุ่นเค 5มาพร้อมกับโปรแกรมแสดงผลบรีธ ลิงค์ที่ใช้งานได้ง่าย
ขึ้น

• มีโหมดอุ่นเครื่อง(Warm up)และโหมด
  ผ่อนเย็น(Cool down)

• มีตัวช่วยส่งจังหวะ, นับจำนวนครั้งการหาย
  ใจและแสดงผลลัพธ์ 
• โหมดผู้ใช้งานหลายคน
• ดูแลรักษาและใช้งานง่าย
• เครื่องพกพาสะดวกด้วยแบตเตอรี่แบบ
  ชาจ์ตได้ โดยผ่านปลั๊กไฟหรือคอมพิวเตอร์

โปรแกรมแสดงผลแบบเรียลไทม์ของเค 4 
บรีธ ลิงค์ - จอแสดงผล
เค 4 มีโปรแกรมเช็คผลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้  
คุณเฝ้าดูการฝึกหายใจของคุณผ่านลมหายใจ 

พร้อมทั้งติดตามผลแบบเรียลไทม์บนเครื่องคอม
พิวเตอร์ของคุณที่ใช้โปรแกรมวินโดว์สและแมค
* โดยผ่านโปรแกรมบรีธ ลิงค์แบบเรียลไทม์       
เพราะโปรแกรมนี้ คุณสามารถเก็บข้อมูลและเปิด
ย้อนดูผลการฝึกของคุณเพื่อนำมาวิเคราะห์ใน   

ภายหลังได้ การเห็นผลการฝึกแบบเรียลไทม์    
ช่วยให้คุณค้นพบเทคนิคและควบคุมการหายใจ
ของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

*เย่ียมชมเว็บไซด์เพ่ือตรวจสอบโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีจำเป็น

โปรแกรมแสดงผลแบบเรียลไทม์ของ เค 4 
บรีธ ลิงค์  - คุณสมบัติพิเศษ
นำเข้าและส่งออก สามารถนำเข้าและส่งออก    

ไฟล์นามสกุล .ble ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์  
อื่นหรือแชร์ข้อมูลให้กับผู้ใช้บรีธ ลิงค์ท่านอ่ืนได้

สามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้ได้ถึง 10 คนและสามารถ
เก็บข้อมูลการฝึกได้ 1,200ครั้งต่อหนึ่งผู้ใช้ เป็น
เครื่องมือประมวลผลแบบชีวภาพที่จำเป็นสำหรับ
ทีมกีฬา, ผู้ฝึกสอน, รวมถึงการใช้ส่วนบุคคล

คุณลักษณะพิเศษของเค ืร่องฝึกหายใจ:

ดูรายละเ ีอยดเต็มของเค ืร่องฝึกหายใจรุ่นเค ซี ีรยส์ได้ท่ีหน้า 16 ห ืรอเย่ียมชมที่เ ็วบไซด์ powerbreathe.com
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เครื่องฝึกหายใจระบบดิจิตัลอัจฉริยะ
ระดับกลาง

11

K2 Icons 2015K3 Icons 2015

K5 KH1 KH2

K5 KH1 KH2

K5 KH1 KH2

K5 KH1 KH2

พาวเวอร์ บรีธ เค 3 เป็นเครื่องที ่ได้รับ    
ความนิยมทั่วไป ไม่สามารถดาว์นโหลด   
ข้อมูลและไม่มีโปรแกรมบรีธ ลิงค์

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

คุณสมบัติพิเศษของรุ่นเค 2 :
• การฝึกกล้ามเนื้อท่ีใช้ในการหายใจแบบอัต-

  โนมัติ ซึ่งช่วยปรับให้เหมาะสมกับการหายใจ

  ของแต่ละบุคคล

• การแสดงผลการฝึก  :  Load(cmH2O);  Power

  (Watts); Volume(Litres); Flow(Litres/  

  Second); Energy(Joules)

• การทดสอบโดยการเป่าลมเพียงครั้งเดียว

• สามารถย้อนดูได้เฉพาะผลการฝึกล่าสุด

• มีตัวช่วยส่งจังหวะ, นับจำนวนครั้งการหายใจ 

  และแสดงผลลัพธ์ 

• โหมดผู้ใช้งานหลายคน

• ดูแลรักษาและใช้งานง่าย

• เครื่องพกพาสะดวกด้วยแบตเตอรี่แบบชาจ์ตได้ 

  หรือเสียบปล๊ักไฟ
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เหมือนกับรุ่นเค 5 และเค 4 คุณสมบัติการเพิ่ม  

ประสิทธิภาพอันโนมัติเพื่อตั้งค่าการฝึกฝนส่วน
ตัวได้ถูกนำมาใช้ในรุ่นเค 3 ด้วยเช่นกัน รวมทั้ง
มีโหมดอุ่นเครื ่อง (Warm  up )และผ่อนเย็น        

(Cool down)

คุณสมบัติพิเศษของรุ่นเค 3 :
• การฝึกกล้ามเน้ือที่ใช้ในการหายใจแบบอัตโน
  มัติ ซึ่งช่วยปรับให้เหมาะสมกับการหายใจของ
  แต่ละบุคคล
•  การแสดงผลการฝึก :  Load(cmH2O);  

  Power(Watts); Volume(Litres); Flow

  (Litres/Second); Energy(Joules)

• การทดสอบโดยการเป่าลมเพียงครั้งเดียว
• สามารถย้อนดูผลการฝึก 36 ครั้งก่อนหน้าได้
  จากเครื่อง เค 3

• มีโหมดอุ่นเครื่อง(Warm up)และโหมดผ่อน
  เย็น(Cool down)

• มีตัวช่วยส่งจังหวะ, นับจำนวนครั้งการหายใจ 

  และแสดงผลลัพธ์ 
• โหมดผู้ใช้งานหลายคน
• ดูแลรักษาและใช้งานง่าย
• เครื่องพกพาสะดวกด้วยแบตเตอรี่แบบชาจ์ต   

  ได้ หรือเสียบปลั๊กไฟ

ทุกอย่างอยู่ในมือคุณ
ถ้าคุณรู้หรือตระหนักถึงประโยชน์จากการฝึกฝน
กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจแล้ว และต้องการที่  
จะเห็นผลลัพธ์ที่มากขึ้น  เครื่องเค 3 สามารถตอบ
สนองความต้องการของคุณได้
เค ซีรียส์ทุกรุ่นไม่เพียงแต่เป็นการฝึกกล้ามเนื้อ 

หายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่คุณไม่เคย  

สัมผัสมาก่อนเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็นเกณฑ์วัด
พัฒนาการของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยโหมด  

ทดสอบการหายใจเพียงครั้งเดียว  ซึ่งสามารถ   วัด 

ค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ     หาย  

ใจ,  ค่าแรงลมสูงสุด,  ปริมาณลมหายใจเข้า   ได้    
ด้วยการหายใจเพียงครั้งเดียวอีกด้วย
เค 3 นำเสนอโหมดการฝึกเพิ่มเติมสำหรับการอุ่น
เครื ่อง (Warm -up )กล้ามเนื้อที่ใช้หายใจและ                  

โหมดผ่อนเย็น (Cool -down )หลังจากการออก    

กำลัง

การผ่อนเย็น (Cool-down) :นักวิจัยค้นพบ 

ว่าการหายใจที่ขัดกับการหายใจเข้าถี่ๆจะ 
ทำให้การคัดหล่ังน้ำนมลดลงถึง 16%

การเลือกเค 3 หมายถึงการที่คุณใส่ใจเรื่อง
การพัฒนาการหายใจและสมรรถภาพของ 
คุณ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูล สามารถ
ดูกราฟย้อนหลังได้ถึง 36  ครั้งก่อนหน้า     

สามารถดูแนวโน้มและผลที่ดีที่สุดของคุณ  

ได้จากเครื่องเค  3
การอุ่นเครื่อง (Warm -up) :จากผลการวิจัย      

แสดงให้เห็นว่าการวอร์มอัพแบบปกติไม่สามารถ
ช่วยเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ
หายใจจากการออกกำลังกายที่หนักเกินไปได้

เครื่องฝึกหายใจระบบดิจิตัลอัจฉริยะ
ระดับสูง

พาวเวอร์ บรีธ เค 2 คือรุ่นระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสพการณ์ 
ฝึกการหายใจอย่างมีคุณภาพ ตามคุณสมบัติของรุ่นเค ซีรีย์  โดยไม่มีโหมดวิเคราะห์ 
ผลเชิงลึก

เค 2 นำเสนอการฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจอย่างมี 
ประสิทธิภาพอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน เช่น   

เดียวกับรุ่นเค ซีรียส์ทั้งหมด

แตกต่างจากรุ่นเค 1  เพราะรุ่นเค 2 มีโหมดทดสอบ
การหายใจแบบครั้งเดียว  ซึ่งสามารถวัดค่าความ     

แข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ใน    การหายใจ,  ค่า     แรง  
ลมสูงสุด,  ปริมาณลมหายใจเข้า ได้ด้วยการ     หายใจ
เพียงคร้ังเดียวอีกด้วย

รุ่นเค 2 จะเก็บเฉพาะข้อมูลการฝึกล่าสุดและผล     

การทดสอบการหายใจเพียงครั้งเดียว ครั้งล่าสุด    

เท่านั้น

•
 

การฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจแบบอัตโนมัติ

•
 
การแสดงผลการฝึก

 
:

 
Load(cmH2O);

 
Power

    

(Watts);
 
Volume(Litres)

•
 
การทดสอบโดยการเป่าลมเพียงคร้ังเดียว

•
 
โหมดผู้ใช้งานหลายคน

ดูรายละเ ีอยดเต็มของเค ืร่องฝึกหายใจรุ่นเค ซี ีรยส์ได้ที่หน้า 16 ห ืรอเ ีย่ยมชมท่ีเ ็วบไซด์ powerbreathe.comดูรายละเ ีอยดเต็มของเค ืร่องฝึกหายใจรุ่นเค ีซ ีรยส์ได้ท่ีหน้า 16 ห ืรอเย่ียมชมท่ีเ ็วบไซด์ powerbreathe.com

คุณลักษณะพิเศษของเค ืร่องฝึกหายใจ:คุณลักษณะพิเศษของเค ืร่องฝึกหายใจ:



รุ่นพลัสใช้งานง่าย

ด้วยขนาดปากเป่าที ่พอเหมาะ รูปแบบการ      

ดีไซน์ที ่ใช้งานง่ายของรุ่นพลัสช่วยให้คุณ     

สัมผัสการฝึกหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

และน่าพึงพอใจ
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Special Edition Black

Special Edition Pink

เครื่องฝึกหายใจระบบดิจิตัลอัจฉริยะ
ระดับเริ่มต้น

 
 

 

 

 

 

 

แรงต้านเบา    

แรงต้านปานกลาง    

แรงต้านหนัก  
เฉพาะผู้ที่ผ่านการใช้งานระดับสูงสุดของ    
เครื่องแรงต้านปานกลางมาแล้วเท่านั้น
ค่าแรงโหลดอยู่ท่ี 29-274cmH2O

คำแนะนำเก่ียวกับการเลือกระดับความต้านทาน
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K5 KH1 KH2

K5 KH1 KH2

หากคุณต้องการเริ่มต้นโปรแกรมการฝึกที่
ช่วยพัฒนาการหายใจของคุณให้แข็งแรง
และยาวนานยิ่งขึ้น  ลดอาการเหนื่อย        และ
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพ  เครื่องพาวเวอร์ เค 1    

คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ  หากคุณกำลัง
มองหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระดับ  

เริ่มต้น
เครื่องรุ่นเค 1 นำเสนอการฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้    
หายใจแบบง่ายโดยไม่มีตัวเลือกเสริมหรือ        

โปรแกรมอื่นๆ

คุณลักษณะพิเศษของรุ่นเค 1 :
• การฝึกกล้ามเน้ือที่ใช้ในการหายใจแบบอัต-  

โนมัติ ซึ่งช่วยปรับให้เหมาะสมกับการหายใจ  

ของแต่ละบุคคล
•  การแสดงผลการฝึก :  Load(cmH2O);  

  Power(Watts); Volume(Litres)

• สามารถย้อนดูได้เฉพาะผลการฝึกล่าสุด
• มีตัวช่วยส่งจังหวะ, นับจำนวนครั้งการหายใจ 

  และแสดงผลลัพธ์ 
• โหมดผู้ใช้งานหลายคน
• ดูแลรักษาและใช้งานง่าย
• เครื่องพกพาสะดวกด้วยแบตเตอรี่แบบชาจ์ต

  ได้หรือเสียบปลั๊กไฟ

เครื่องรุ่นเค 1 นำเสนอการฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้    
หายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรุ่น   

เค ซียส์อื่นๆ ให้ประสพการณ์อย่างที่คุณไม่เคย
สัมผัส ดีไซน์เหมาะกับการใช้งาน ขนาดของท่อ
เป่าลมที่พอดี ใช้งานง่ายด้วยเมมูแอลซีดี

คุณจะได้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างที่ทำให้รุ่นเค   

ซีรียส์เป็น เครื ่องฝึกฝนการหายใจดิจิตอล        

อัจฉริยะอันดับหน่ึงของโลก

พาวเวอร์ บรีธรุ่นพลัส ซีรียส์ นำเสนอ      
ประสพการณ์ที ่ดีที ่สุดของการฝึกหายใจ    
ด้วยเครื ่องฝึกหายใจของพาวเวอร์ บรีธ     
ระบบกลไกทั้งสองรุ่น  : รุ่นพลัสและรุ่น      
คลาสสิค

ดีไซน์ที่เหมาะสมนี้ นอกจากจะช่วยให้ใช้งาน  

รุ่นพลัสได้ง่ายแล้ว ยังช่วยเพิ่มแรงลมได้มาก  

ข้ึน 65% เมื่อเทียบกับรุ่นคลาสสิค ซีรียส์

การทำงาน
รุ่นพลัสใช้ระบบวาว์ลเชิงกลไก ช่วยเพิ่มแรง  
ต้านต่อการหายใจเข้าของคุณ  มีสปริงแบบ    

ปรับค่าได ้ช่วยควบคุม และสามารถปรับเพิ่มค่า
ความต้านทานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ       

กล้ามเน้ือที่ใช้หายใจได ้

เมื่อกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจแข็งแรงขึ้น    

นั้นหมายความว่าสามารถหายใจได้ดีขึ้น ลด  

อาการหายใจอ่อนล้า มีผลช่วยให้สมรรถภาพ
ดีข้ึน

การใช้งานรุ่นพลัส
สามารถปรับระดับการฝึกให้เหมาะสมกับคุณ  

ได้ง่ายๆ เพียงหมุนตัวปรับแรงดันที่ด้านล่าง   
ของเครื่อง ดูตัวเลขที่แสดงบนเครื่องเพื่อใช้   
ปรับเพิ่มหรือลดค่าแรงต้าน

รุ่นพลัส ซีรียส์มีเลขบอกค่าอยู่บนปลอกใส มี     

ระดับการฝึกต้ังแต่ 1-10 เมื่อหมุนตัวปรับระดับ 

คุณจะเห็นปลอกช้ีระดับด้านในหมุนข้ึนหรือลง  
เพ่ือช้ีบอกระดับของการฝึก

รุ่นพลัสเหมาะกับทุกคน
รุ่นพลัส ซีรียส์มีให้เลือกตามระดับแรงต้านถึง   
สามระดับ แบบเบา, ปานกลาง, หนัก ช่วงระยะ  
แรงต้านปรับตั้งแต่ 17cmH2O  ถึง  274cmH2O  

ข้ึนอยู่กับแต่ละรุ่น (ดูคำแนะนำเกี่ยวกับระดับ    

แรงต้าน)

เราช่วยคุณเลือกได ้
เพ่ือให้คุณได้เครื่องฝึกหายใจพาวเวอร์ บรีธที่ดี
ที่สุด จึงจำเป็นท่ีต้องเลือกรุ่นและระดับค่าความ 

ต้านทานให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

เย่ียมชมเว็บไซด์ POWERbreathe.com          

เพ่ือหาเครื่องฝึกหายใจท่ีดีที่สุดสำหรับคุณ

เพียงแค่คุณคลิ๊กที ่ป ุ่ม  Breathing  Trainers       

เลือกหนึ่งในสองรุ่น  ตอบคำถามและเลือก    รุ่นที่   
เหมาะสมกับคุณ

สำหรับข้อมูลและเทคนิคจำเพาะกรุณา     

เยี่ยมชมเว็บไซด์ powerbreathe.com

ขั้นเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายน้อย      

ค่าแรงโหลดอยู่ท่ี 17-98cmH2O

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟิตร่างกาย            

ค่าแรงโหลดอยู่ท่ี 23-186cmH2O

ดูรายละเอียดเต็มของเค ืร่องฝึกหายใจรุ่นเค ีซ ีรยส์ได้ท่ีหน้า 16 ห ืรอเย่ียมชมท่ีเ ็วบไซด์ powerbreathe.com

คุณลักษณะพิเศษของเค ืร่องฝึกหายใจ:
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ActiBreathe by POWERbreathe

  

  

  
 

ActiBreathe: Total Body Conditioning  
programme includes:

แอคติ บรีธ โปรแกรมออกกำลังกายทุกส่วน 
มาพร้อมกับ:
•  เครื่องพาวเวอร  ์บรีธรุ่นพลัส  โมเดล  

   (แรงต้านระดับปานกลาง)

 

 

 

 

 

ActiBreathe:  
AbsCoreMore Programme

 
 ความยากของการออกกำลังกายระดับปานกลาง   

เน้นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ 
หน้าท้องและสะโพก ช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนกลาง  
แข็งแรงขึ้น อยู่ในระดับที่เหมาะสม หน้าท้องแน่น 

และแบนราบ  
 
  

ActiBreathe:  
MuscleMix Programme 

• เครื่องพาวเวอร์
 

บรีธรุ่นพลัส
 

โมเดล
 

   

(แรงต้านระดับปานกลาง)

  
  

  

ActiBreathe:  
CardioCurve Programme
โปรแกรมออกกำลังกายคาร์ดิโอ  

•
 
เครื่องพาวเวอร์

 
บรีธรุ่นพลัส

 
โมเดล

 

  
(แรงต้านระดับปานกลาง)

   
  

พาวเวอร ์ บรีธรุ่นคลาสสิค  ซีรียส์คือ    
รุ่นบุกเบิกเครื่องฝึกหายใจแบบแรง    
ดันยืดหยุ่น

 

 

 

CLASSIC

 

 

แรงต้านเบา    

แรงต้านปานกลาง    

แรงต้านหนัก
 

คำแนะนำเก่ียวกับการเลือกระดับความต้านทาน

จ า ก ผ ล ก า ร วิ จ ั ย ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
Loughborough และ  Birminghamพบว่าการ
ฝึกหายใจแบบแรงดันยืดหยุ่นมีผลดี  ต่อ       

สมรรถนะทางการกีฬา,  การออกกำลังกาย,

 

 

การทำกิจกรรมและดีต่อสุขภาพ

นักวิทยาศาสตร์ตระหนักว่า การหายใจไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดของนักกีฬา   หรือผู้ที่
ทำกิจกรรมอย่างเดียวเท่านั้น   ยังมีผลกระทบ
ต่อขีดความสามารถในการออกกำลังกาย   

ของ
 

ผู้ที่มีสุขภาพดีแต่มีปัญหาเรื่องการหาย  

ใจ 

 

รวมทั้งผู้ป่วยที่หายใจติดขัดอีกด้วย

ชนะรางวัล
พาวเวอร์  บรีธรุ่นคลาสสิคได้รับการ        พัฒนา   

และออกแบบจากผลการวิจัยของ   กลุ่มนัก     

วิทยาศาสตร์ชั้นนำ  และได้รับ       รางวัล
 

the
 prestigious  Millennium  Mark

 
ในปีพ.ศ.

2541  จากสภาการออก    แบบประเทศอังกฤษ
ได้รับการยอมรับจากบริการ

           
สาธารณะสุ

ขแห่งชาติ

พาวเวอร์

 

บรีธ

 

รุ่น

 

เมดิคผ่านการตรวจ

    

สอบที่    
เข้มงวดกว่า

 

20เดือนของบริการ

    

สาธารณะสุข
แห่งชาติ

 

และได้รับอนุญาต

 

ให้สามารถระบุลง
ในใบสั่งจ่ายยาของ

     

ประเทศอังกฤษ ได้

 

ผ่าน 

การพิสูจน์แล้วว่า
 

ไม่ใช่การรักษาแบบใช้ยา

  

เหมาะกับ
       

คน
   

ไข้ท่ีมีปัญหาเรื่องยา

รุ่นคลาสสิคเหมาะสำหรับทุกคน
รุ่นคลาสสิคเป็นรุ่นทดลองมีระดับแรงต้าน  

เบา, ปานกลาง,สูง  สามารถปรับแรงโหลด     

ได้ต้ังแต่  10cmH2O  ถึง  250cmH2O  ขึ้นอยู่
กับแต่ละรุ่น  รุ่นคลาสสิคเป็นรุ่นที่         เหมาะ   สม

 ราคาประหยัด   ช่วยให้สุขภาพ   แข็งแรง   

พัฒนาการออกกำลังกายหรือเล่น  กีฬาได้ดี
ขึ้นอีกระดับ  (ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือก 

ระดับแรงต้านทาน)

ปรับระดับแรงโหลดได้
สามารถปรับค่าแรงโหลดของรุ่นคลาสสิค  

ได้อย่างง่ายดาย เมื่อถอดฝาครอบด้ามจับ 

ออกจะเห็นตัวเลขบอกระดับ 1-9 หมุนปุ่ม  

ปรับระดับการฝึกเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้ตรง 
กับขีด แล้วปิดฝาครอบคืน คุณก็พร้อมที่จะ
ฝึกต่อแล้ว

เราช่วยคุณเลือกได้
เพื่อให้คุณได้เครื่องฝึกหายใจพาวเวอร์ บรีธ
ที่ดีที่สุด จึงจำเป็นที่ต้องเลือกรุ่นและระดับค่า
ความต้านทานให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของคุณ

เยี่ยมชมเว็บไซด์ POWERbreathe.com
เพื่อหาเครื่องฝึกหายใจที่ดีที่สุดสำหรับ 
คุณ
เพียงแค่คุณคลิ๊กที่ปุ่ม Breathing  Trainers  

เลือกหนึ่งในสองรุ่น  ตอบคำถามและ      เลือกรุ่น
ที่เหมาะสมกับคุณ

ขั้นเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายน้อย        

ค่าแรงโหลดอยู่ที่ 10-90cmH2O

                              
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟิตร่างกาย            

ค่าแรงโหลดอยู่ที่ 10-170cmH2O

เฉพาะผู้ท่ีผ่านการใช้งานระดับสูงสุดของ       
เครื่องแรงต้านปานกลางมาแล้วเท่านั้น
ค่าแรงโหลดอยู่ที่ 10-250cmH2O

"ผมอายุ 79 ปี เคยผ่านการวิ่งมาราธอนมา 

หลายครั้ง เคยผ่าตัดหัวใจ และเจ็บป่วยตาม 

อายุ" 

โดนัล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเทคนิคจำเพาะ      
กรุณาเย่ียมชมเว็บไซด์ powerbreathe.com

แ อ ค ติ  บ รี ธ  จ า ก พ า ว เ ว อ ร ์บ รี ธ                
คือโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายที ่ใช้      
ควบคู่กับการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อที่   ใช ้ใน
การ

    

หายใจ  เป็นการออกกำลังทุกส่วนของ      
ร่าง

   

กาย

•   สร้างความแข็งแรง  ยืดหยุ่น  ช่วยทำให้         
สุขภาพ

     

แข็งแรง

•   ออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

เพียง
    

แค่ 30 นาทีต่อวัน

•  มาพร้อมอุปกรณ์ในกล่อง  ไม่จำเป็นต้อง
ไป

  

ฟิตเนส

• สายยืดพร้อมด้ามจับปรับระดับ

• ลูกบอลยางพร้อมเครื่องสูบลม

• แผ่นดีวีดีออกกำลังกาย ActiBreath  

  CardioCurve, MascleMix, และ

  AbsCoreMore (ความยาวทั้งหมด

  ประมาณ 90 นาที)

โปรแกรมออกกำลังกายหน้าท้อง แอคติ บรีธ

• เครื่องพาวเวอร์ บรีธรุ่นพลัส โมเดล         

  (แรงต้านระดับปานกลาง)
• ลูกบอลยางพร้อมเครื่องสูบลม
• แผ่นดีวีดีออกกำลังกายหน้าท้อง 
   (ความยาวประมาณ 30นาที)

โปรแกรมออกกำลังกล้ามเนื้อ แอคติ บรีธ

สร้างและปรับรูปร่างร่างกายส่วนบน  ขาและ    
บั้นท้าย

 

ด้วยการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ     

ระดับ
  

ปาน
  

กลาง ซึ่งช่วยสลายไขมันและเผา     

พลาญ
    

แคลอร่ี

โปรแกรมน้ีประกอบด้วย:
โปรแกรมนี้ประกอบด้วย:

•
 

สายยืดพร้อมด้ามจับปรับระดับ
•
 

แผ่นดีวีดีออกกำลังกายกล้ามเน้ือ
 

  

(ความยาวประมาณ
 

30นาที)

โปรแกรมออกกำลังกายคาร์ดิโอคือการออก      

กำลังกายแบบคาร์ดิโอระดับกลางซึ่งมีผลกระทบ
ต่อร ่างกายเพียงเล็กน้อย  เป้าหมายเพื่อให้หัวใจ
และหลอด เลือดแข็งแรง  สลายไขมันและ             

เผาพลาญ
 

แคลอรี่  ช่วยให้คุณลดน้ำหนักและ     
ปรับรูปร่าง

    

ของคุณได้
โปรแกรมนี้ประกอบด้วย:

•
 
แผ่นดีวีดีออกกำลังกายคาร์ดิโอ

 

  
(ความยาวประมาณ

 
30นาที)

                      

เย่ียมชมเว็บไซด์ 
powerbreathe.com   

เพื่อดูโปรแกรมและ     
อุปกรณ์เสริมทั้งหมด
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K-Series

สัญลักษณ ์ คำอธิบายคุณลักษณะ K1 K2 K3 K4 K5

คุณลักษณะเกี่ยวกับการฝึก

• • • • •

• • • • •

โหมดการเลือกระดับความยากด้วยตนเอง ช่วยให้คุณสามารถต้ังค่าได้   
ต้ังแต่ 

        

5 - 200 cmH2O เลือกให้เหมาะกับความต้องการของคุณ • • • • •

• • • • •
• • • • •
• • • • •

• • •
• • •

•
คุณลักษณะเกี่ยวกับการแสดงผลและการทดสอบ

แรงโหลด (cmH2O) • • • • •
พลังงาน - ค่าเฉล่ียในรอบปัจุบัน(watts) • • • • •
ปริมาณลมหายใจเข้า-ค่าเฉล่ียต่อการหายใจ(litres) • • • • •

• • • •
• • • •

ดัชนีค่าความแข็งแรง • • • •
เปรียบเทียบผลจากสถิติ (อายุ,ความสูง,น้ำหนัก,เพศ)) • • • •

โหมดการทดสอบ (วัดค่าความแข็งแรงจากการหายใจ
เพียงคร้ังเดียว)                        • • • •

ดัชนีการฝึกในรอบปัจจุบัน (%)) • •
จัดอันดับการฝึก (ต่ำ,ปานกลาง,สูง)) • •

•
• •

กราฟแสดงพลังงานการหายใจย้อนหลัง (36ครั้งก่อนหน้า)) • •
• • •

  •1    •1   •1   •1

• • •
• • •
• • •

คุณลักษณะของบรีธ ลิงค์

• •

• •

•

• •
แสดงรายละเอียด,

 กราฟต่อเนื่อง,
 วิเคราะห์ข้อมูลการฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจ  •

•
• •

เมื่อคุณซ้ือเครื่องพาวเวอร์  บรีธ  คุณจะได้มากกว่าสิ่งของในกล่อง  เพราะเราจะช่วยเหลือคุณ เพื่อให้คุณได้รับ      

ประโยชน์จากการซื้อสูงสุด  โดยการให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณในด้านการฝึก 

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซด ์powerbreathe.com

คุณลักษณะเฉพาะของการฝึก:
Auto IMT: พาวเวอร์ บรีธรุ่นเค ซีรียส์ 
มีระบบการฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหาย
ใจที่สามารถปรับเปลี่ยนอัตโนมัติให้เข้า
กับความต้องการของแต่ละบุคคล

Manual Training Intensity:  

. 

Training  Guidance : รุ่นเค ซีรียส์มี     
ระบบแนะนำการฝึก ช่วยแนะนำจังหวะ
การหายใจ มีจอแสดงจำนวนครั้งของ  
การฝึกที่เหลือ เพื่อให้คุณทราบเมื่อ  สิ้น  

สุดการฝึก  

Warm-up & Cool-down mode:      
ค่าแรงต้านถูกต้ังค่าอัตโนมัติในโหมด
อุ่นเคร่ืองและผ่อนเย็นกล้ามเน้ือท่ีใช ้
หายใจ

 

 คุณลักษณะเฉพาะของการแสดงผล  
การฝึกและผลการทดสอบ:

Training  Results : แสดงผลการฝึก
หายใจ เช่นค่าโหลด (cmH2o), พลัง
งาน(Watts ),และปริมาณลมหายใจ   

เข้า(Litres)

Strength Index (S-Index):       
คำนวนค่าความแข็งแรงของกล้าม
เน้ือท่ีใช้หายใจ (cmH2O)โดยยึด
จากแรงลมหายใจท่ีสูงท่ีสุด ดัชนี 
ค่าความแข็งแรงนี้คือการเปรียบ   

เทียบกับค่าที่คุณควรจะได้  

  

Single
 
Breath

 
Test:

 

วัดค่าความ
 แข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ ,

     กระแสลมหายใจสูงสุดและปริมาณ
ลมเข้า

 

ด้วยการหายใจเพียงหนึ่ง
 ครั้ง

 

ค่าความแข็งแรงของกล้าม
    เนื ้อที ่ใช้หายใจคือการเปรียบ
       เที ย บ กับ ค ่า ที ่ค ุณ ค ว รจ ะได ้          
    (แย่,ปานกลาง,ปกติ,ดี,ดีมาก)

Training  Index  (T-Index ):  แสดง     
อัตราส่วนร้อยละของประสิทธิผล และ
ประเมินค่าจากผลการฝึกหายใจของ  
คุณ ตามจำนวนการฝึกที่คุณทำสำเร็จ  

(แย่, พอใช้,  ปกติ,  ดี,  ดีมาก)   

Breathing Energy: วัดค่าการทำงาน
ของการหายใจในระหว่างทำการฝึก 
พลังงานการหายใจเข้าบวกกับแรงลม
ออกด้วย กล้ามเนื้อที ่ใช้หายใจและ    
ปริ

   

มาณลมเข้าปอด

Respiratory Muscle Testing (RMT):
การทดสอบค่าแรงดันการหายใจสูงสุด
และปริมาณ ลมที ่มากที ่ส ุด  เพื ่อใช้        
ประเมินค่ากล้ามเน้ือท่ีใช้หายใจ

 

Training  History : แสดงกราฟผลการ 

ฝึก
 

ย้อนหลังได้ถึง 36 ครั้งก่อนหน้า  ช่วย   

ให้คุณดูแนวโน้มและผลลัพธ์ที่ดีที ่สุด      

จากการฝึกที่ผ่านมาได้

คุณลักษณะพื้นฐาน:
You and I Option: สามารถเปลี่ยนหัว 

วาล์วได้ ในกรณีที่มีผู้ใช้หลายคน         
(หัววาล์วเสริมมีจำหน่ายแยก))

Washable Valve: หัววาล์วของรุ่นเค  

ซีรียส์สามารถถอดทำความสะอาดได้   
โดยใช้เม็ดยาทำความสะอาดของ    
พาว

   

เวอร์  บรีธ  (มีจำหน่ายแยก)

 

Rechargeable : ชาร์ตไฟได้หลายครั้ง 
ทำการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อชาร์ตเต็ม มี  
ขีดแสดงระดับการชาร์ตไฟ รุ่นเคซีรียส์
สามารถชาร์ตไฟผ่านเครื่องคอมพิว-    

เตอร์หรือปลั๊กไฟได้

คุณลักษณะเฉพาะของบรีธ ลิงค์:
Breathe-Link Software: 

 

Breathe-Link Custom: สร้างและ
อัพโหลดโปรแกรมการฝึกหายใจ  

เฉพาะตัวของคุณ

  

Breathe-Link Pro-View:  

คุณลักษณะเฉพาะของพาวเวอร์ บรีธ รุ่นเค ซีรียส์ (K-Series)

  มีคุณสมบัติเหล่าน ี้     1 หมายเหตุ 1 รุ่น เค 2, เค 3, เค 4, เค 5 กระแสลมหายใจที่แรงที่สุดประมวลผลมาจากการดัชนีค่าความแข็งแรง

เทคโนโลยีล่าสุดผ่านการจดสิทธิบัตรได้ถูกนำมาพัฒนาและใช้กับเครื่องพาวเวอร์ บรีธ  เค  ซีรียส ์ ทำให้สามารถวัดค่าแรงดันการหายใจได้อย่างละเอียดและ       
ปล่อยแรง  

 

500Hz ต่อวินาท ี    ปรับวาล์วแบบละเอียดได้ด้วย โหลดการฝึกที่  4,000Hzต่อวินาที    ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าแรงต้านทานแบบยืดหยุ่น  ควบคุมด้วยระบบ       ไฟฟ้า
 

       

ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับกล้ามเนื้อท่ีใช้ในการหายใจของผู้ใช้แต่ละคนได ้  เพื่อให้การฝึกของแต่ละบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด

โหมดการปรับความยากง่ายของการฝึก 

สามารถปรับค่าแรงต้านได้ด้วยตัวเอง  
ตั้งแต่ 5 - 200cmH2O เพื่อให้เหมาะกับ
ความต้องการของแต่ละบุคคล

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ    

แมคบุ๊คผ่านสาย USB ช่วยให้คุณ 

มองเห็นผลการฝึกและผลการ      

ทด
   

สอบได้ในทันที  เลือกการฝึก     

เฉพาะตัวหรือจากพารามิเตอร์ 

ใช้บรีธ ลิงค์ โปรวิวเพื่อดูกราฟ  

ต ่อ เนื ่อ ง แ บ บ ล ะ เอี ย ด  แ ล ะ          
วิเคราะห์ผลจากข้อมูลการฝึก    

กล้ามเนื้อที ่ใช้หายใจของคุณ     

ทั้งหมด

การดูแลลูกค้าพาวเวอร์ บรีธ

ตารางเปรียบเทียบพาวเวอร์ บรีธ รุ่นเค ซีรียส์
คุณลักษณะ

การฝึกด้วยแรงดันแบบยืดหยุ่น
วาล์วต้านควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจะทำการปรับเปลี่ยนค่าแรงดันให้ยืดหยุ่น        

เหมาะกับค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที ่ใช้หายใจ   เพื ่อให้การฝึกเกิด                  

ประสิท
  

ธิภาพสูงสุด

เทคโนโลยีการฝึกกล้ามเน้ือหายใจแบบเพิ่มประสิทธิภาพ พาวเวอร์ บรีธ รุ่น เค   ซีรียส์มีระบบการฝึกกล้ามเนื้อท่ีใช้หายใจอัตโนมัติ  ให้        
เหมาะกับความต้องการในการฝึกของแต่ละบุคคล

โหมดการเลือกระดับความยากด้วยตนเอง

ช่วยบอกจังหวะการหายใจ มีเสียงสัญญาณบอกผู้ใช้ให้หายใจเข้า เพื่อสร้างรูปแบบของการหายใจและป้องกัน
การถอนหายใจที่มากเกินไป

ตัวนับจำนวนการหายใจต่อหน่ึงรอบการฝึก แสดงจำนวนการฝึกหายใจที่เหลือในหน่ึงรอบการฝึก

สัญญาณแจ้งเม่ือจบรอบการฝึก มีเสียงสัญญาณเตือนเม่ือการฝึกสิ้นสุดลง

โหมดอุ่นเคร่ือง ใช้สำหรับอุ่นเครื่องกล้ามเน้ือหายใจ ก่อนเร่ิมฝึก

โหมดผ่อนเย็น ใช้สำหรับผ่อนเย็นกล้ามเน้ือหายใจ หลังการฝึก

โหมดตัวเลือก สามารถสร้างการฝึกส่วนตัวได้ โดยผ่านโปรแกรมพาวเวอร์ ลิงค์

วัดค่าแรงดันของลมหายใจเข้า แล้วเปรียบเทียบเป็นแรงยก

พลังงานเฉล่ียต่อรอบการฝึก (watts)

ปริมาณลมเฉล่ียต่อรอบการฝึก (litres)

กระแสลมสูงสุด กระแสลมสูงสุด (litres/sec)

ปริมาณ ปริมาณลมหายใจเข้าสูงสุด litres)

ดัชนีค่าความแข็งแรงของกล้ามเน้ือใช้หายใจ (cmH2O)

จัดอันดับค่าความแข็งแรง (แย่,ปานกลาง,ปกติ,ดี,ดีมาก)

ค่าความแข็งแรงของกล้ามเน้ือที่ใช้หายใจ

ค่าดัชนีการฝึก (วัดประสิทธิภาพของรอบการฝึก)

จัดอันดับประสิทธิภาพของรอบการฝึก

กราฟแสดงผลดัชนีการฝึกย้อนหลัง กราฟแสดงผลดัชนีการฝึกย้อนหลัง 36 รอบก่อนหน้า

พลังงานการหายใจ (joules) วัดค่าการหายใจเชิงกลไกในระหว่างรอบการฝึกของคุณ (joules)

กราฟแสดงพลังงานการหายใจย้อนหลัง  36ครั้งก่อนหน้า

จำนวนรอบการฝึก จำนวนรอบการฝึกท่ีทำสำเร็จ

โหมดการทดสอบกระแสลมหายใจที่แรงท่ีสุด วัดค่ากระแสลมหายใจที่แรงท่ีสุด

โหมดการทดสอบค่าแรงดันการหายใจที่สูงท่ีสุด วัดค่าแรงดันการหายใจท่ีสูงที่สุด (ค่าเฉล่ียที่สูงที่สุดใน 1วินาที)

กราฟแสดงแรงโหลดย้อนหลัง (36รอบก่อนหน้า) กราฟแสดงแรงโหลดย้อนหลัง 36รอบก่อนหน้า

กราฟแสดงพลังงานย้อนหลัง (36รอบก่อนหน้า) กราฟแสดงผลเฉลี่ยพลังงานย้อนหลัง 36รอบก่อนหน้า

กราฟแสดงปริมาณย้อนหลัง (36รอบก่อนหน้า) กราฟแสดงผลเฉลี่ยปริมาณย้อนหลัง 36รอบก่อนหน้า

โปรแกรมบรีธ ลิงค์ พีซี ทำการวัดค่าและประเมินผล   

การหายใจแบบเรียลไทม์

โปรแกรมบีธลิงค์ พีซี ทำการวัดค่าและประเมินผลการหายใจแบบเรียลไทม์สำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และแมคบุ๊ค เพิ่มทักษะและผลของการฝึกแบบเรียลไทม์ เก็บ    

บันทึกผลการวิเคราะห์ผลการฝึกได  ้ นำเข้าและส่งออกไฟล์นามสกุล .bleได ้         

สามารถ
    

แชร์ข้อมูลระหว่างผู้ใช้บรีธ   ลิงค์ได้

แสดงกราฟบนจอคอมพิวเตอร์ เข้าใจผลการทดสอบและกราฟแสดงผลได้อย่างง่ายจากหน้าจอ คอมพิวเตอร์    

มองเห็นทุกๆการหาย
 

ใจ  ช่วยให้คุณพัฒนาสมรรถภาพของคุณได้ดียิ่งขึ้น

โหมดออกแบบการฝึกเอง ด้วยโปรแกรมบรีธ  ลิงค์ ให้คุณกำหนดและอัพโหลดการฝึกหายใจของคุณได้ด้วยตนเอง

ทบทวนสถิติการฝึก ทบทวนดูรายละเอียดและแนวโน้มจากการฝึกของคุณด้วยบรีธ ลิงค์

วิเคราะห์เจาะลึกด้วยบรีธ ลิงค์ โปรวิว

สั่งพิมพ์ / บันทึกเป็นไฟล์ PDF
เก็บบันทึกรายละเอียดการฝึกแต่ละคร้ังด้วยการพิมพ์หรือเก็บเป็นไฟล์ PDF   

สามารถแชร์
      

ข้อมูลการฝึกเพื่อนำมาวิเคราะห์ได ้
แสดงผลการฝึกแบบเรียลไทม์ ให้คุณมองเห็นผลการทดสอบและสมรรถภาพในการฝึกแบบเรียลไทม์

(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาโปรแกรมของผู้ผลิต)
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CAUTION: DO NOT EAT, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Note: Use a fresh solution each time you  

clean your POWERbreathe. 
Avoid contact with fabrics as the solution may cause bleaching.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Note: For detailed instructions, please refer to the user manual of the 

product to be cleaned.  
The POWERbreathe K-Series handset base unit must not be  

immersed. It is not necessary to dismantle the POWERbreathe Classic/Plus.

1.  Clean your POWERbreathe Classic/Plus or POWERbreathe K-Series Valve 
Head in warm water to ensure that all saliva is removed.

2.   Prepare the cleansing solution in a suitable non-metallic container. Use 
one tablet in 2 litres of cold or luke-warm water.

3.  Immerse your POWERbreathe Classic/Plus or POWERbreathe K-Series 
VALVE HEAD completely in the solution, ensuring that no air bubbles are 
trapped inside.

4. Keep the parts submerged in the solution for at least 30 minutes.
5. Drain the parts and rinse thoroughly under running water.
6. Shake off any excess water and leave on a clean towel to dry.
7. Wash hands thoroughly after contact with the solution.

POWERbreathe® Cleansing Tablets
POWERbreathe International Ltd.  

Northfield Road, Southam, Warwickshire CV47 0FG England, UK
Telephone: +44 (0)1926 816100 • email: enquiries@powerbreathe.com

© 2015 POWERbreathe Holdings Ltd E & OE JN 3835 V1

Warning
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Very toxic to aquatic life with long  
lasting effects.
Contact with acids liberates toxic gas.
Warning! Do not use together with  
other products. 
May release dangerous gases (chlorine).
If medical advice is needed, have product 
container or label at hand. 
Keep out of reach of children. Read label 
before use.
Use only outdoors or in a well-ventilated area.
Avoid release to the environment.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water  
for several minutes.  
Remove contact lenses, if present and easy  
to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical  
advice/attention.
Store in a dry place.
Store locked up.
Dispose of contents/container in  
accordance with local regulations.
Chlorine Tablets.  
Contains Troclosene sodium anhydrous.
Caution: Solution may bleach fabric.

INGREDIENTS: Sodium Dichloroisocyanurate (400mg per tablet),  
Adipic Acid, Sodium Bicarbonate.
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Dynamic Breathing for Asthma Book

Internationally 
recognised experts 
Dinah Bradley and 
Tania Clifton-Smith 
using the BradCliff 
Method have made 

this, the asthma sufferer’s indispensable 
companion. In recent years, asthma 
patients may have been well informed 
about their drug management but less 
emphasis has been placed on physical 
coping skills and the importance of the 
correct use of the muscles of breathing. 
This book takes you through a step by 
step breathing retraining process, which 
can help you to reduce medications, 
reduce stress levels, exercise 
comfortably and most importantly - 
breathe effectively. 

Breathing Matters Book

Breathing Matters is 
a revolutionary book 
written by Dr. Jim 
Bartley, one of New 
Zealand’s top Ear, Nose 
and Throat surgeons, 
who believes that good 

breathing patterns can dramatically 
improve the lives of people with major 
diseases such as heart disease, asthma, 
depression and migraine. Breathing 
well helps us relax, normalises body 
biochemistry, reduces muscle pain and 
allows the re-establishment of normal 
posture and movement.
Co-authored by Internationally 
recognised authority on breathing 
disorders - Tina Clifton-Smith Dip Phys 

Breathe Strong, Perform Better Book

Breathe Strong, Perform 
Better explains how 
anyone, from everyday 
exercisers to elite athletes, 
can use breathing training 
to increase power and 
breathing efficiency to 

improve performance, accelerate recovery 
and reduce injury risk. Includes easy-to-use 
programmes and sport-specific workouts, 
to help achieve efficient breathing and 
peak fitness. Professor Alison McConnell, 
shows you how to apply the latest scientific 
research and case studies to optimise 
training and performance. Includes detailed 
instruction, practical advice and easy-to-use, 
time efficient sample protocol programmes, 
for you to – Breathe Strong, Perform Better.

Recommended to anybody who  
breathes and is interested in learning about 
better breathing to improve sports and 
fitness performance, as well as, active and 
healthy living.

Respiratory Muscle Training Book

The “everything-
you-need-to-know” 
guide to respiratory 
muscle training 
(RMT) by Professor 
Alison McConnell. 
Contents include: 

1) an introduction to respiratory 
physiology+training theory; 2) how 
disease affects the respiratory muscles 
+ the mechanics of breathing; 3) 
an insight into the disease-specific, 
evidence-based benefits of RMT; 
4) advice on the application of RMT as 
a standalone treatment, and as part of a 
rehabilitation programme; 
5) guidance on the application of 
functional training techniques to RMT.

Recommended particularly to 
healthcare and medical professionals 
wanting to improve their Respiratory 
Muscle Training (RMT) knowledge.

Shaker Deluxe เชคเกอร์ ดีลักซ์
 

  

  

  

  

Respiron เรสไปรอน

 

  

Breath Builder Classic 

บรีธ บิวล์เดอร์ คลาสสิค 
 

  

  

Flow Ball โฟลว์ บอล

   

Shaker Classic เชคเกอร์ คลาสสิค

   

   

  

หนังสือแนะนำและอุปกรณ์เสริม

To the best knowledge of POWERbreathe International Ltd the 
specifications, descriptions and illustrative material contained 
herein are believed to be accurate at the time of printing. 
Specifications may change without notice due to manufacturers 
continuous programme of development. No claims are made or 
implied in the use, or results by the use of equipment herein. 

POWERbreathe is unable to answer any enquiries requesting 
medical advice. Such enquiries should be addressed to an 
appropriate, qualified health practitioner.

POWERbreathe International reserve the right without prior notice 
to discontinue at any time, at its discretion, any of the items 
herein or change specifications or designs without incurring 
any obligation to the customer. All photography, description of 
products and product specifications are intended as a guide only 
and are subject to change without notice. 

POWERbreathe International cannot accept liability for any 
inaccuracies, errors or omissions. 

POWERbreathe logo type is a registered trademark and  
Breathe-Link is a trademark of POWERbreathe Holdings Ltd.

All POWERbreathe product names are trademarks or registered 
trademarks of POWERbreathe Holdings Ltd.

All other trademarks or registered trademarks are the property of 
their respective owners.

If in doubt, please take advice from your medical practitioner 
before starting POWERbreathe or any physical activity.

© 05/2016 POWERbreathe International Ltd, Northfield Road, 
Southam, Warwickshire CV47 0FG England UK

Recommended to physiotherapists, respiratory therapists and other healthcare 
and medical professionals interested in learning about drug free breathing training 
methodology including RMT.

อุปกรณ์เสริมพาวเวอร์ บรีธ รุ่น เค ซีรียส ์

พาวเวอร์ บรีธ ฟิลเตอร์ แบบ
ใช้ครั้งเดียว สำหรับการทด

 ลอง(ใช้คู่กับสเปสเซอร์)

พาวเวอร์ บรีธ 

สเปสเซอร์
พาวเวอร์ บรีธ ตัวปรับ
หน้ากากอ๊อกซิเจน

พาวเวอร์ บรีธ 

ท่อปากเป่า
รุ่นเค ซีรียส์

พาวเวอร์ บรีธ 

คลิปหนีบจมูก
รุ่นเค ซีรียส์

หัววาล์วแบบชิ้นเดียว 

รุ่น เค ซีรียส์
เม็ดยาทำความสะอาด

พาวเวอร์ บรีธ 

อุปกรณ์เสริมพาวเวอร์ บรีธ รุ่น คลาสสิคและพลัส ซีรียส์

พาวเวอร์ บรีธ ฟิลเตอร์ แบบใช้
ครั้งเดียว สำหรับรุ่นคลาสสิค , 

พลัส, และเชคเกอร์ ดีลักซ์

พาวเวอร์ บรีธ 

ท่อปากเป่ารุ่นคลาสสิค
พาวเวอร์ บรีธ 

ท่อปากเป่ารุ่นพลัส
พาวเวอร์ บรีธ 

คลิปหนีบจมูกรุ่น พลัส
เม็ดยาทำความสะอาด 

พาวเวอร์ บรีธ

อุปกรณ์เสริมแอคติ บรีธจากพาวเวอร์ บรีธ 

ลูกบอล 65cm และ
ที่เป่าลมแอคติ  บรีธ

สายยางยืดแอคติ บรีธ
พร้อมคลิปจับ 2ชิ้น

แผ่นดีวีดีออกกำลังกาย
หน้าท้องแอคติ บรีธ 

(ความยาวประมาณ 30 นาที)

แผ่นดีวีดีออกกำลังกาย
กล้ามเนื้อแอคติ บรีธ

 (ความยาวประมาณ 30 นาที)

แผ่นดีวีดีออกกำลังกาย
คาร์ดิโอ แอคติ บรีธ 

(ความยาวประมาณ 30 นาที)

สิ่งพิมพ์เพื่อการหายใจที่ดียิ่งขึ้น

สินค้าเพื่อพัฒนาการหายใจ
ของพาวเวอร์ บรีธ

  
     

    
 

  
 

     
    

  
  

 

เครื่องไล่เสมหะส่วนบุคคล
• ง่ายและสะดวกต่อการบรรเทาเสมหะปริมาณมาก

• สามารถใช้ได้กับอาการเรื้อรังอย่างโรคปอด

  อุดก้ัน, โรคหอบหืด, โรคถุงลมโป่งพอง, และ

  ปัญหาเรื้อรังอย่าง แน่นหน้าอก, เป็นหวัด, 

  หลอดลมอักเสบ

•   ราคาประหยัด    ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้

  คนเดียว สามารถใช้ได้ท้ังท่ีบ้านหรือพกพา

พาวเวอร์ บรีธดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะขยาย   
คุณภาพของสินค้า, การฝึกฝนเพื่อพัฒนาการหายใจ
ให้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ใช้ยา, ผลิตภัณฑ์ดูแลระบบทางเดิน
หายใจ โดยเหล่าทีมนักวิจัยและนักพัฒนาชั้นนำ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญที่
อยู่ในแวดวงสุขภาพ,การกีฬา, ฟิตเนส, การศึกษา, 
การวิจัย, อาชีวะอนามัย,  งานบริการในเครื่องแบบ, 
การวางแผนชีวิต, การบำบัดการนอน, นักดนตรี    
เคร่ืองเป่า,นักร้อง, และอื่นๆ 

•  เครื่องช่วยเรื่องระบบหายใจสำหรับสาร
คัดหลั่งในปอด  เช่นน้ำมูกและเสมหะ

•  ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบ    
ล่าสุด สร้างแรงส่ันสะเทือนไปยังหน้าอก

   เพื่อเขย่าเสมหะเหนียวให้หลุดออก
• บรรเทาอาการไอ ช่วยพิ่มประสิทธิภาพ
  การทำงานของปอด, ช่วยลดอาการหอบ
หืด

•  ราคาประหยัด  ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับ
ผู้ใช้คนเดียว  สามารถใช้ได้ทั้งที่บ้าน     

หรือพกพา

เคร่ืองไล่เสมหะส่วนบุคคล

เครื่องบรรเทาอาการหายใจติดขัดสำหรับ
ใช้ที่บ้าน
• ปรับระดับแรงต้านได้
• ออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเน้ือ
  ท่ีใช้หายใจ
• ช่วยป้องกันการติดเช้ือในหลอดลมและปอด
• ช่วยให้หายใจได้ลึกขึ้น ซึ่งช่วยบรรเทา
  อาการเสมหะมาก
• ช่วยบรรเทาอาการเครียด
• ใช้งานและทำความสะอาดง่าย

เครื่องช่วยฝึกการหายใจ
• ออกกำลังกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจ
•  ช่วยควบคุมและกำหนดลมหายใจ   

ออกได้  อย่างเสถียร
• ง่ายต่อการใช้งาน ได้ผลและสนุกสนาน
• เป็นท่ีนิยมสำหรับเด็ก
• เหมาะสำหรับผู้ใหญ่หรือนักดนตรี
• มีให้เลือก 2สี สีฟ้าและสีเหลือง

ใหม่

เพิ่มพลังในการหายใจแต่ละครั้ง เหมาะสำหรับ
นักกีฬาและนักร้อง
• ออกกำลังปอดและกล้ามเน้ือกะบังลม
• ช่วยควบคุมการหายใจเข้าและออก
• สร้างระบบกลไกการหายใจให้แข็งแรง
• มีประโยชน์ต่อผู้ที่สูบบุหรี่หรือมีปัญหาในการ
  หายใจ
• มีหลายสีให้เลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเทคนิคจำเพาะ
กรุณาเย่ียมชมเว็บไซด์ powerbreathe.com



 
สำนักงานใหญ่:
POWERbreathe International Ltd 
Northfield Road, Southam, Warwickshire  
CV47 0FG, England, UK

Telephone: +44 (0) 1926 816100 

www.powerbreathe.com 

ตัวแทนจำหน่าย:
UK and Ireland:
HaB International Ltd

Northfield Road, Southam, Warwickshire  
CV47 0FG, England, UK

Telephone: +44 (0)1926 816100
www.habdirect.co.uk

Germany:
HaB GmbH  
Porschestraße 4 
21423 Winsen / Luhe,                                  
Deutscheland 

Telephone: + 49 (0) 4171 409 43 75
www.lungentrainer.de

    

Latin America: 
HaB Latin America
Rua Aeroporto, 192, Chácara Marco,  
Barueri, Sao Paulo,   
CEP 06419-260,  
Brazil

Telephone: + 55 (0)11 3809 8700
www.hablatinamerica.com

USA:

POWERbreathe USA 
c/o 7621 East Joy Road, Ann Arbor,  
Michigan, 48105,  
USA

Telephone: +00 1 (0)734 996 5900
www.powerbreathe-usa.com 

For all other territories please visit:
www.powerbreathe.com
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เครือข่ายของพาวเวอร์ บรีธ

พาวเวอร์ บรีธคือผลิตภัณฑ์เพ่ือช่วยพัฒนา
การหายใจ ดูแลสุขภาพ และปลอดยา

ผลิตภัณฑ์
คุณภาพผ่าน

การทดสอบทาง
การแพทย ์




