O BJECTIUS

F ISIOTERÀPIA
R ESPIRATÒRIA

DE LA FISIOTERÀPIA

RESPIRAT ÒRIA PEDIÀT RICA

Restablir el funcionament correcte de l’aparell respiratori del nadó.

PEDIÀTRICA

Evacuar les secrecions de l’arbre
bronquial evitant així les complicacions que d’elles se’n deriven.

KINEVILAR

Evitar el col·lapse o la hiperinsuflació pulmonar.
Preparar els pulmons del nadó
per una millor resposta davant de
l’increment d’agents nocius com
la contaminació i el tabac.
Reduir al màxim la necessitat de
prendre medicació i els seus efectes secundaris com la resistència
bacteriana (antibiòtics), taquicàrdia i alteracions intestinals
(broncodilatadors), irritació de
l’arbre bronquial (fluïdificants).

KINEVILAR

Passeig de Sant Joan, 101
www.kinevilar.cat
kinevilar@gmail.com

La salut en bones mans !

Tlf: 656669519
934761456

El nen d’avui és l’adult de demà

Q UÈ

ÉS LA FISIOTERÀPIA
RESPIRATÒRIA

EN

SESSIÓ ?

PEDIÀTRICA ?

Abans de tractar al nen es faran una sèrie de
preguntes relacionades amb l’embaràs i el
part. Això ens donarà informació de possibles afectacions sobre el sistema respiratori.

Especialitat on són tractats aquells
nens que pateixen problemes respiratoris de qualsevol origen.
Es reconeguda arreu d'Europa i el
seu màxim objectiu és evitar l’abús de medicació i accelerar el
restabliment de la salut del nadó.
Per tant, es convenient realitzar
les sessions el més aviat possible,
això permetrà estalviar-se molta
medicació, i els seus efectes secundaris, o fer-la molt més efectiva si no és possible estalviar-se-la.

EN

QUÈ CONSISTEIX UNA

L’elecció del millor tractament sempre es
realitzarà després del diagnòstic. Aquest
constarà de l’auscultació pulmonar i d’una
exploració física manual. Només reconeixent l’abast i el nivell pulmonar a on es troba
l’afectació del nadó es poden escollir les millors tècniques.
Les tècniques són totalment manuals i respecten la fisiologia de l’aparell respiratori,
desenganxant, transportant i per últim eliminant les secrecions del sistema pulmonar.
L'auscultació final permet saber els canvis
dins d’una sessió, que sempre son molt evidents.
Les sessions duren entre 30 i 45 minuts,
temps suficient per explorar, diagnosticar i
tractar el nadó. La quantitat de sessions normalment són molt poques per la gran efectivitat del tractament, però sempre dependran de l’afectació que es presenti.

QUÈ POT

AJUDAR AL TEU NADÓ ?

Malalties comuns:


Bronquitis



Bronquiolitis



Pneumònia



Asma



Otitis



Fibrosis quística



Constipats amb mocs

En definitiva, totes aquelles afeccions respiratòries que presentin alteració del diàmetre bronquial i/o
presentin ocupació de l’espai aeri
amb secrecions, infeccions,...
La simptomatologia respiratòria
que pot presentar el nadó és:


Sensació de fatiga



Presència de secrecions



Tos



Dolor toràcic



Pèrdua de gana, vòmit, reflux

