
AirOne / Air One Flex 
Ultrazvuková nebulizácia ako optimálna 
terapia respiračných ťažkostí
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Ochorenia dýchacích ciest u koní
Akútny, chronický alebo alergický kašeľ sa stal jedným z najčastejších zdravotných 
problémov koní. Príčin vzniku respiračných ochorení môže byť mnoho. 

Patria sem:

• chyby v ustajnení: Príliš veľa prachu v stajni, nedostatok pohybu, príliš málo
čerstvého vzduchu (škodlivé plyny, ako napríklad čpavok)

• predchádzajúce infekcie, ktoré možno neboli rozpoznané alebo správne liečené
• alergia na spóry húb zo sena a slamy alebo na peľ kvetov
• vírusy, baktérie (príležitostne aj parazity)
• genetické predispozície

Vo väčšine prípadov oslabuje imunitný systém niekoľko príčin súčasne a vedie k 
ochoreniam dýchacích ciest. Včasným rozpoznaním, rýchlou veterinárnou liečbou a 
podpornými opatreniami možno mnohé respiračné ochorenia vyliečiť. 

Zdravé telo koňa má akýsi prirodzený samočistiaci mechanizmus. Dýchacie cesty koní 
sú pokryté jemnými riasinkami, ktoré sú zvlhčené tekutým sekrétom. Vdychované 
znečisťujúce látky, ako sú prachové častice, sa prilepia na najvrchnejšiu vrstvu sekrétu a 
vlnovitým pohybom chĺpkov sa prenášajú hore priedušnicou, aby sa nakoniec vykašľali. 

Zapálené alebo podráždené dýchacie cesty však vedú k poruche tohto mechanizmu. 
Stimuluje sa tvorba hlienu a tento viskózny hlien sa už nedá dostatočne vykašľať a 
odstrániť, čo vedie k dýchacím problémom. Akékoľvek narušenie samočistiaceho 
mechanizmu môže viesť k závažnému, chronickému poškodeniu pľúc, ak pretrváva dlhší 
čas.

V prvom rade sa u koní rozlišuje medzi akútnym a chronickým kašľom, nazývaným aj 
astma koní.

Akútna bronchitída
Akútny kašeľ je často spôsobený vírusovou infekciou, často je prítomná aj sekundárna infekcia spôsobená baktériami. V prípade bronchitídy sa 
zvyčajne vyskytujú napríklad tieto príznaky:

• kašeľ
• výtok z nosa
• strata chuti do jedla
• znížený výkon, vyčerpanie
• horúčka (normálna teplota u dospelých koní: 37,0 °C - 38,0 °C)
• opuch lymfatických uzlín v oblasti hlavy

Prvé príznaky kašľa by sa nemali ignorovať. Príležitostný kašeľ, najmä na začiatku námahy, napríklad pri klusaní, môže naznačovať 
rozvíjajúce sa ochorenie. Chronickému priebehu ochorenia sa dá predísť rýchlym začatím liečebných opatrení.  

Astma u koní
Na vzniku chronického kašľa sa často podieľa niekoľko faktorov súčasne. V mnohých prípadoch mu predchádza akútna bronchitída, ktorá 
nebola dôsledne liečená. Podráždené sliznice spôsobené týmto ochorením sú ideálnou živnou pôdou pre infekciu vírusmi alebo 
baktériami. Okrem chladného a suchého vzduchu, najmä v zimných mesiacoch, je každodenná starostlivosť o kone (vyhadzovanie hnoja, 
podstielanie, zametanie a kŕmenie) výzvou pre celý dýchací systém. Kone chované v stajniach počas zimného obdobia sú tým obzvlášť 
postihnuté (trvalé vystavenie prachom, amoniakovým plynom, spóram plesní a nedostatkom pohybu).

Typické príznaky astmy koní (predtým nazývanej aj COB) sú:

• kašeľ (ráno a/alebo na začiatku pracovnej fázy)
• znížená výkonnosť až apatia
• zvýšená frekvencia dýchania (normálna hodnota: 8-16 dychov za minútu)
• načervenalé nozdry
• malý výtok z nosa
• ťažkosti s dýchaním až zvýšené brušné dýchanie
• modré sfarbenie slizníc v dôsledku nedostatku kyslíka

Výkon koňa si vyžaduje nepoškodené dýchacie orgány!

Akútny kašeľ môže bez liečby prerásť do 
astmy koní!
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Ak je bronchospazmus trvalý, dýchacie cesty sa 
zúžia a kôň môže dýchať len s ťažkosťami. 

Aké opatrenia možno prijať, ak má kôň problémy s dýchaním? 
Pred zmenou chovu alebo iných podmienok odporúčame konzultáciu s veterinárnym lekárom. Len tak je možné zabezpečiť, aby existujúce 
prostredie bolo zahrnuté do diagnostiky.
Bez ohľadu na to sa v mnohých prípadoch ukázalo, že aj jednoduché opatrenia - ako sú uvedené nižšie - môžu mať pozitívny vplyv na zdravotný 
stav koňa. 

• zvlhčovanie suchého, prašného sena
• používanie vysokokvalitného objemového krmiva
• dostatok čerstvého vzduchu v stajniach a zabránenie prievanu
• používanie bezprašnej podstielky
• dostatočný denný pohyb pre vášho koňa
• zamedzenie prašnosti pri práci v stajni
• účinná inhalácia prostredníctvom ultrazvukových zariadení s vysokým

výkonom rozprašovača

Správna inhalácia ako cielená
terapia pre ochorenia dýchacích 
ciest u koní
Žiaľ, zmena podmienok ustajnenia nie je vždy dostatočná. 
Jednou z najúčinnejších liečebných metód na uvoľnenie 
uviaznutých hlienov je inhalácia. Nie všetky inhalácie sú však 
rovnaké. K dispozícii je široká škála systémov a výrobkov, od 
soľných komôr a sieťových inhalátorov až po vysoko účinné 
dvojkomorové ultrazvukové nebulizátory.

Vzhľadom na veľký počet produktov na trhu vám pri výbere 
správneho zariadenia pomôže nasledujúci kontrolný zoznam:

Inhalované množstvo za časovú jednotku
Obrovská veľkosť pľúc koňa si vyžaduje primerane veľké 
množstvo inhalačného roztoku. To, či sa do pľúc koňa dostane 
veľa alebo málo inhalačného roztoku, závisí od zariadenia a 
jeho technológie. Preto sa pri kúpe inhalátora uistite, že 
produkuje 10 až 15 ml/min. inhalačnej hmly.  

Veľkosť častíc inhalátora
Aby sa dosiahlo optimálne zvlhčenie pľúc a alveol, inhalačné 
zariadenie  musí vytvárať častice s priemerom od 0,5 do 
maximálne 6 µm. 

Účinná inhalácia koňa
Vďaka dobre priliehajúcej a uzatvárajúcej sa maske môže kôň 
inhalovať/vydychovať bez strát. Tým sa zabezpečí účinná 
inhalácia. Komínový efekt zvyšuje optimálnu inhaláciu.

Vhodnosť pre mnohé inhalačné látky
Vzhľadom na množstvo prípravkov a liekov dostupných na 
trhu by mal byť inhalátor kompatibilný s čo najväčším počtom 
liekov, aby ho bolo možné používať na všetky terapeutické 
opatrenia. 

Dvojkomorová studená nebulizácia
Ultrazvuková technológia a technológie s dvojkomorovým 
systémom zabezpečujú nebulizáciu všetkých inhalačných 
látok, ktoré možno kombinovať s vodou.

Údržba a starostlivosť
Inhalačný prístroj by sa mal ľahko používať a udržiavať, a ak je 
to možné, mal by byť bezúdržbový alebo aspoň vyžadovať 
malú údržbu. Filtre alebo podobné zariadenia, ktoré je 
potrebné vymeniť po každom ošetrení, zvyšujú náklady na 
údržbu.
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Veľkosť Veľkosť masiek

< 11,0 cm Shetty / Žriebä
11,0 - 12,0 cm Pony
12,5 - 14,5 cm Teplokrvník
> 14,5 cm

Dezinfekčné prostriedky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku!

Chladnokrvník

Kat.číslo Popis
3211800 AirOne bez masky

Kat.číslo Popis Obsah
3211810 Inhalačná maska vrátane príslušenstva Shetty maska pre AirOne
3211861 Inhalačná maska vrátane príslušenstva Pony maska pre AirOne
3211807 Inhalačná maska vrátane príslušenstva, teplokrvník, pre AirOne
3211809 Inhalačná maska vrátane príslušenstva, chladnokrvník, pre AirOne
3211818 Nebulizátorový pohár 30 ks
3211819 Kontaktná kvapalina 1.000 ml 

Vyrobené v Nemecku

Sprievodca veľkosťami:

Ultrazvukový inhalátor pre kone AirOne
Spoločnosť AirOne stanovuje štandardy v oblasti liečby dýchacích ciest 
a terapie koní. Pri inhalácii v pokoji je možné optimálne zvlhčenie 
priedušiek.

• jeden z najúčinnejších inhalačných prístrojov na trhu už desaťročia
• najvyšší výkon rozprašovača v kombinácii s optimálnou veľkosťou
• veľmi jednoduchá obsluha a takmer bezúdržbová prevádzka
• konštrukcia odolná proti striekajúcej vode (IP54) a materiály odolné

proti nárazom zabezpečujú bezpečnú prevádzku
• priehľadná maska pre kone na jednoduchú kontrolu správnej inhalácie
• optimálne prispôsobenie masky vďaka mäkkému a pružnému

gumovému tesneniu
• jednoduché čistenie masky vďaka odnímateľným ventilom
• indikátor poruchy v prípade nízkej hladiny vody alebo prehriatia
• trvalá prevádzka vďaka napájaniu 230 V
• výdaj nebulizátora do 15 ml/min a 2-5 ml/výdych

- výkon nebulizátora do 15 ml/min a 2-5 ml/výdych
- veľkosť častíc medzi 0,5 a 6 μm
- 2-komorová studená nebulizácia

Rozsah dodávky 3211800 : AirOne nebulizátor 230 V, elastická pripojovacia hadica, nástenný držiak 
pre nebulizátor, kontaktná kvapalina, 30 x poháriky nebulizátora, ochranná prepravná nádoba, návod 
na obsluhu.
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Veľkosť Veľkosť masky

11,0 - 12,0 cm Pony
12,5 - 14,5 cm Teplokrvník
> 14,5 cm

Dezinfekčné prostriedky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku!

Chladnokrvník

Technické údaje
Napätie 14,4 V
Technológia batérií Li-Ion
Čas nabíjania batérie 120 min
Čas prevádzky 60 min

Kat.číslo Popis
3211804 AirOne Flex bez masky

Kat.číslo Popis Obsah
3211862 Inhalačná maska vrátane príslušenstva Ponymask pre AirOne Flex
3211816 Inhalačná maska vrátane príslušenstva , Teplokrvník pre AirOne Flex
3211817 Inhalačná maska vrátane príslušenstva, Chladnokrvník pre AirOne Flex
3211818 Pohár na nebulizátor 30 kusov
3211819 Kontaktná tekutina 1.000 ml

Vyrobené v Nemecku

Sprievodca veľkosťami:

2-5 ml/výdych

- Veľkosť častíc medzi 0,5 a 6 μm
- 2-komorová studená nebulizácia

Akumulátorový ultrazvukový inhalátor pre 
kone 
AirOne Flex
AirOne Flex je prvý inhalačný prístroj závislý od ventilácie pľúc s 
akumulátorovou prevádzkou. Všetky výhody originálu s pevným 
pripojením na elektrickú sieť implementované aj do batériového zariadenia. 
Pri inhalácii v pokoji je umožnené optimálne zvlhčenie oblasti priedušiek.

• veľmi jednoduchá obsluha a takmer bezúdržbová prevádzka
• konštrukcia odolná proti striekajúcej vode (IP54) a materiály odolné proti

nárazom zabezpečujú bezpečnú prevádzku
• priehľadná maska na jednoduchú kontrolu správneho vdychovania
• optimálne prispôsobenie masky vďaka mäkkému a pružnému gumovému

tesneniu
• prevádzka nezávislá od napájania vďaka výkonným Li-Ion batériám
• indikátor poruchy v prípade nízkej hladiny vody alebo prehriatia
• jednoduché čistenie masky vďaka odnímateľným ventilom

- Výkon nebulizátora do 15 ml/min a

Rozsah dodávky 3211804: nebulizátor AirOne Flex 14,4 V, elastická spojovacia hadička, spojovací 
kus 25 cm, nástenný držiak pre nebulizátor,  kontaktná kvapalina, 30 x poháriky nebulizátora,  
ochranná prepravná nádoba, návod na obsluhu
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Masky z radu AirOne 
Inhalátor môže naplno rozvinúť svoj účinok len vtedy, ak sa inhalát dostane aj do pľúc koňa. To je možné len s maskou, ktorá umožňuje 
dokonalú ventiláciu. To zaručujú špeciálne vyvinuté inhalačné a exhalačné ventily v maskách "hippomed".  
Naše masky však nie sú jedinečné len vďaka ventilom: 

* Pre AirOne Flex neexistuje žiadna špeciálna maska. V tomto prípade sa AirOne Flex používa so štandardnou maskou Shetty a dlhou hadicou.

Tesne priliehajúca maska vďaka 
silikónovému okraju

Prilieha k papuli koňa a poskytuje 
pohodlný pocit 

Vdychový a výdychový 
ventil poskytujú 
komínový efekt 

Prívod čerstvého 
vzduchu možno 
plynule regulovať 

Vyrobené z odolného 
polykarbonátu odolného 
voči rozbitiu  

Bezpečné pripevnenie k 
jednotke pomocou 
vysokokvalitných gumových 
popruhov  
(AirOne Flex)

Jednoduchá dezinfekcia a čistenie vďaka 
odnímateľným ventilom a upevňovacím skrutkám 
gumových výstupkov (AirOne Flex).
Silikónový okraj sa dá tiež ľahko odstrániť a 
vyčistiť. 

Typ masiek AirOne AirOne Flex
Shetty ✓ * 
Pony ✓ ✓

Teplokrvník ✓ ✓
Chladnokrvník ✓ ✓
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Vysvetlenie aplikácie pomocou AirOne Flex

Komora nebulizátora 1

Oscilačná základňa s kremeňom

1. Komora je naplnená 60 ml kontaktného prostriedku

Komora 2 (pohár nebulizátora)

naplnená inhalačným prostriedkom, napr. fyziologickým roztokom alebo 
bylinnou tekutinou
Vložte komoru 2 do komory 1, uzavrite vekom komory

Masku bezpečne pripevnite pomocou háčikového výstupku a 
upevňovacieho držiaka. 

Obr. 1  
Naplňte komoru 1 
kontaktnou kvapalinou.

Obr. 3
Nasaďte veko hmlovej komory.

Obr. 2 
Vložte komoru 2 
(naplnenú inhalátom).

Obr. 4 
Masku upevnite gumovými pásmi 
a pripojte spojovaciu rúrku.

Vzhľadom na vysokú molekulovú hustotu 
kontaktnej látky sa vibrácie generované kremeňom 
môžu preniesť na inhalát. Inhalát sa rozprašuje. 
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Funkcie ultrazvukového rozprašovača
Ovládanie AirOne a AirOne Flex je identické. Jediným rozdielom 
medzi týmito dvoma zariadeniami je puzdro a dĺžka pripojovacej 
hadice k maske. 

Takto jednoducho to funguje (na príklade zariadenia AirOne Flex).
Krok 1: Naplňte komoru rozprašovača 1 60 ml kontaktnej kvapaliny 
3 (obr. 1).
Krok 2: Naplňte zásobník na lieky 4 maximálne 50 ml inhalačným 
roztokom rozpustným vo vode 5  podľa príbalového letáku alebo sa 
poraďte so svojím veterinárnym lekárom.
Krok 3: Vložte komoru 2 do komory 1 (obr. 2) a umiestnite  
               na ňu kryt komory 6 (obr. 3). 
Krok 4: Nasaďte inhalačnú masku na zariadenie AirOne Flex tak, že 
zadný výstupok masky vložíte do priehlbiny na zariadení a upevníte 
gumové výstupky na boku zariadenia 7 (obr. 4). 

Krok 5: Pripojte krátku hadicu k nástavcu veka zákalovej komory a 
masky (obr. 4).
Krok 6: Ak bola batéria AirOne Flex predtým nabitá, je teraz pripravená 
na použitie.



Vyrobené v Nemecku

Kat.číslo Obsah
3211820 500 ml/dávkovacia fľaša

Správna voľba inhalačného prostriedku
Z terapeutického a profylaktického hľadiska slúži fyziologický roztok ako základ pre všetky inhalačné aplikácie. 
Fyziologický roztok ako jediný inhalačný prostriedok zvlhčuje dýchacie cesty, uvoľňuje hlieny a zmierňuje suchý kašeľ. 
V mnohých prípadoch však existujú rôzne priebehy ochorení, ktoré si vyžadujú použitie liekov v kombinácii s fyziologickým roztokom.  
Medzi vhodné lieky patria bronchodilatanciá, expektoranciá a/alebo kortizón. 

Pred použitím odporúčame poradiť sa s veterinárnym lekárom. 

Okrem klasického fyziologického roztoku a liekov na predpis sú v súčasnosti k dispozícii aj prípravky na použitie v ultrazvukových 
rozprašovačoch, ktoré môžu priaznivo pôsobiť na základe rastlinných esencií. Produktom tejto kategórie je Herbal Liquid vyvinutý spoločnosťou 
Hippomed.

Bez ohľadu na to, ktorý inhalačný prostriedok sa použije, odporúča sa, aby kôň inhaloval počas odpočinku, aby sa pľúca optimálne zvlhčili 
prostriedkom. 

Herbal Liquid
Bylinná voda na zvlhčovanie vzduchu

Odporúčanie na použitie:
• 1 x denne zmiešajte 10 ml Herbal Liquid s 30 - 40 ml sterilného 0,9 %

fyziologického roztoku a rozprašujte alebo odparujte
• roztok je vhodný aj na použitie v ultrazvukových rozprašovačoch

Zloženie

Voda, rastlinný extrakt (záružlie, rebríček, šalvia, žerucha, islandský 
mach, sladké drievko, brečtan), NaCl, sorban draselný, kyselina citrónová.

VETIS Kráľovičové Kračany

VETIS
Centrálny sklad a sídlo firmy
930 03 Kráľovičové Kračany 91
Tel.: 031 / 55 14 112

Mob: 0918 / 514 112

E-mail: odbyt@vetis.sk
E-mail: info@vetis.sk
E-mail: vetis@vetis.sk




