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Je¿eli chcê zwyciê¿aæ,
muszê mieæ dostêp do
sprawdzonych produktów
i nowoœci. Umo¿liwia mi to
Agencja JeŸdziecka
A. A. Bober z Polski.

Dostarczanie nowoœci
i sprawdzonych produktów
najlepszym czeskim trenerom
to nasze codzienne wyzwania.

František Holcák

Anna Bober

(trener Maskula)František Holcák
- radoœæ ze zwyciêstwa

Maskul - zwyciêzca Wielkiej Pardubickiej - 2005

Anna Bober

Agencja JeŸdziecka A.A. Bober

bober.info.pl

Ochaby Wielkie ul. Baranowicka 3, 43−430 Skoczów,
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Paski nosowe FLAIR™ - skuteczna pomoc w oddychaniu
w czasie treningu, zawodów i wyœcigów

Naukowo udowodnione zalety pasków FLAIR:

• Udowodniono, ¿e zmniejszaj¹ opory oddychania. Koñ bêdzie ³atwiej
oddycha³ i dostarcza³ wiêcej tlenu do p³uc.

• Udowodniono, ¿e zmniejszaj¹ obci¹¿enie p³uc i krwawienie podczas
ciê¿kiej pracy. P³uca konia bêd¹ zdrowsze.

• Udowodniono, ¿e zmniejszaj¹ zu¿ycie energii podczas ciê¿kiej pracy.
Koñ bêdzie mniej zmêczony i zdolny do wiêkszego wysi³ku.

wy³¹cznie przez nos

Co to s¹ paski FLAIR ?

Dlaczego paski FLAIR naprawdê dzia³aj¹ ?

Bez pasków nosowych FLAIR

Zmniejszony opór dróg oddechowych

Zaoszczêdzony tlen i skrócony czas odzyskiwania zdrowia

Mniejsze obci¹¿enie p³uc i krwawienie

Paski nosowe FLAIR s¹ to samoprzylepne plastry, które przyczyniaj¹ siê do
optymalnego stanu zdrowia uk³adu oddechowego koni. Paski FLAIR wspieraj¹
drogi nosowe podczas pracy, zmniejszaj¹c opór dróg oddechowych. Poprawiaj¹
przep³yw powietrza u konia, kiedy najbardziej potrzebuje tlenu. Przez
zmniejszenie oporu dróg oddechowych podczas wysi³ku fizycznego paski FLAIR
zmniejszaj¹ zu¿ycie energii, redukuj¹ zwi¹zany z wysi³kiem stres i zapobiegaj¹
ewentualnym uszkodzeniom p³uc.

Inaczej ni¿ ludzie, konie oddychaj¹ . W wyniku tego
u wszystkich koni wystêpuje pewien poziom zapadania siê tkanki nosowej podczas
intensywnego wysi³ku fizycznego. To czêœciowe zapadanie siê zmniejsza wielkoœæ
dróg oddechowych, co zmusza konia do ciê¿szej pracy przy oddychaniu. Badania
kliniczne prowadzone w klinikach prywatnych i uniwersyteckich wykaza³y, ¿e
paski FLAIR mechanicznie wspieraj¹ drogi nosowe w celu zmniejszenia zapadania.
Dziêki zmniejszonemu zapadaniu siê dróg nosowych koñ dostaje wiêcej tlenu, przy
mniejszym wydatkowaniu energii.

Bez dodatkowego wsparcia drogi Delikatnie utrzymuj¹ otwarte drogi
nosowe zapadaj¹ siê ograniczaj¹c
przep³yw powietrza. i zapewnia wiêkszy dostêp tlenu do p³uc.

Podczas du¿ego wysi³ku paski FLAIR wspieraj¹ drogi nosowe, znacznie
zmniejszaj¹ opór dróg wdechowych i szczytowe wdechowe ciœnienie tchawiczne.

Badania kliniczne wykazuj¹, ¿e konie nosz¹ce paski FLAIR wydatkuj¹ mniej
energii w celu uzyskania powietrza. Pasek nosowy obni¿a koszt metaboliczny
maksymalnego wysi³ku u koni.

U wielu koni wystêpuje krwotok p³ucny wywo³any wysi³kiem (EIPH). Krwawienie
w p³ucach podczas wytê¿onego wysi³ku rzadko jest widoczne na zewn¹trz.
Wielokrotne wyst¹pienia EIPH mog¹ doprowadziæ do sta³ego uszkodzenia,
bliznowacenia i zapalenia p³uc. Testy kliniczne wykazuj¹, ¿e paski FLAIR znacznie
zmniejszaj¹ krwotoki p³ucne podczas du¿ego wysi³ku.

Z paskami nosowymi FLAIR

nosowe, co u³atwia oddychanie

Julia Krzy¿anowska na Efezie CCI*** - Barroca De’Alva - CCI***   08-12. 03. 2006
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Oczyœciæ i osuszyæ miejsce
naklejenia plastra (            ).

Zdj¹æ warstwê zabezpieczaj¹c¹
plastra i pozycjonowaæ go tak jak
na rysunku.

Zdj¹æ prowadnik pozycjonuj¹cy.

Prawid³owe po³o¿enie.

T³uszcz lub brud mog¹ zmniejszyæ
przyleganie. Nak³adaæ przed wysi³kiem.

Doln¹ krawêdŸ prowadnika
umieœciæ nad ka¿dym nozdrzem, tak jak
pokazuj¹ strza³ki. Docisn¹æ w celu
pe³nego przyklejenia .

Po œci¹gniêciu prowadnika przetrzeæ
plaster w celu dok³adnego przylegania.

Sprawdziæ czy po³o¿enie plastra
od górnych krawêdzi nozdrzy jest
prawid³owe (tak jak na rysunku)

wa¿ne!

ZDEJMOWANIE:

OSTRZE¯ENIA:

Œci¹gaæ delikatnie, ale mocno, poci¹gaj¹c od górnego rogu
w kierunku œrodka. Nie zdejmowaæ przez poci¹ganie w górê albo w dó³. Klej mo¿e
spowodowaæ ma³¹ utratê sierœci, jaka wystêpuje przy normalnym linieniu.

Tylko do u¿ytku zewnêtrznego. Nie nak³adaæ na bol¹c¹,
uszkodzon¹ lub podra¿nion¹ skórê. Przeznaczone wy³¹cznie dla koni.
Przechowywaæ w temperaturze pokojowej; unikaæ nadmiernego ciep³a lub zimna.

TYLKO DO JEDNORAZOWEGO U¯YTKU.

Badanie kliniczne II

Badanie kliniczne IV

dr fil. Casey A. Kindig i inni "Skutecznoœæ paska nosowego i furosemidu*
w ³agodzeniu EIPH u koni pe³nej krwi." Tom 91:
1396-1400, 2001.

Kansas State University, College of Veterinary Medicine

dr weterynarii i fil. Susan J. Holcombe i inni “Wp³yw dostêpnych w handlu
pasków nosowych na opory dróg oddechowych u koni sportowych."

Tom 63: Numer 8, 1101-1105, sierpieñ 2002.

Michigan State University, College of Veterinary Medicine

Journal of Applied Physiology.

Na hamowni taœmowej o du¿ej prêdkoœci badano piêæ koni pe³nej krwi, przy prawie
maksymalnym wysi³ku, czterokrotnie, w nastêpuj¹cych warunkach: grupa kontrolna;
konie nosz¹ce paski nosowe FLAIR ; konie leczone furosemidem*; konie nosz¹ce paski
nosowe FLAIR i leczone furosemidem*. U koni nosz¹cych paski FLAIR stwierdzono
znaczne zmniejszenie EIPH, na podstawie analizy p³ynu BAL. I chocia¿ u koni, którym
wstrzykniêto furosemid*, stwierdzono wiêksze obni¿enie EIPH, to nie by³o dalszego
obni¿ania EIPH w przypadku koni nosz¹cych FLAIR i leczonych furosemidem*.

American
Journal of Veterinary Research.

Na hamowni taœmowej badano szeœæ koni przy prêdkoœciach odpowiadaj¹cych 100
i 120% maksymalnej czêstoœci akcji serca, z zastosowaniem pasków Flair i bez ich
zastosowania. Mierzono ciœnienia tchawiczne, przep³yw powietrza i czêstoœæ akcji serca.
G³ównym skutkiem paska nosowego by³o znaczne zmniejszenie oporu wdechowego
dróg oddechowych i znaczne obni¿enie ujemnego szczytowego tchawicznego ciœnienia
wdechowego. Badacze stwierdzili, ¿e paski nosowe prawdopodobnie zmniejszaj¹ iloœæ
pracy wymaganej do wykonania przez miêœnie oddechowe u koni podczas intensywnego
wysi³ku i mog¹ zmniejszaæ energiê wymagan¹ do oddychania.

®

® ®

®

* furosemid - zmniejsza ciœnienie krwi w naczyniach krwionoœnych p³uc
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