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Miért olyan fontos a CO2 

1. Ellazítja a simaizmokat 

2. Kiváltja a légzést 

3. Szabályozza a sav/bázis egyensúlyt 

4. Segíti a természetes szteroid (cortisol 

hormon) termelődést 

5. Csökkenti a hisztamintermelődést 

6. Csökkenti a váladéktermelődést 

7. Jobb oxigénellátást biztosít a sejteknek 
– Kitágítja az ereket, javítja a keringést 

– Bohr hatás – 6,5% CO2 az ideális 

8. Csökkenti a stresszt, a fájdalomérzetet 

Beszűkült hörgő 

alacsony CO2 szint 
Normál hörgő 

magas CO2 szint 



A széndioxid szint mérése 

Kontrollszünet 

Normál kilégzés 

Normál belégzés 

Légzésvisszatartás, időmérés 

A légszomj első jele 

(lehet, hogy a hasad rándul egyet) 

Normál légzés 

Minden reggel, reggeli előtt mérd meg a kontrollszüneted! 

1. Ülj kényelmesen, egyenesen, lazulj el! 

2. Nyugtasd le a légzésed! 

3. Kilégzés után tartsd vissza a lélegzeted a légszomj első 

jeléig! A légzésvisszatartás hossza a kontrollszünet. 

A kontrollszünet megmutatja a léghólyagocskákban lévő CO2 szintet. 



A kontrollszünet és a tüdő CO2 szintjének 

kapcsolata 

Széndioxid a tüdő 

léghólyagocskáiban [%] 

CO2 [Hgmm] 

(alveolaris) 

Kontrollszünet 

[másodperc] 

Életre szóló egészség 6,5 48 60 

6,0 46 50 

Jó egészség 5,5 43 40 

5,0 40 30 

4,5 36 20 

Rossz egészség 4,0 28 10 

3,5 24 5 

A 3,5% alatti CO2 szint nem elegendő az élet fennmaradásához. 



Tízből kilenc ember túllélegzik 
(hiperventilál) 

Normál légzés Asztmás légzés 

4-6 liter/perc 10-20 liter/perc 
(Nyugalmi állapotban) 

Minél betegebb valaki, annál több levegőt lélegzik. 

Minél több levegőt vesz, annál betegebb lesz. 

Minél kevesebb levegőt vesz, 

annál egészségesebb lesz. 



Mi történik, ha túllélegzünk? 
(Hogyan alakul ki az asztma?) 

1. Kihűlnek a légutak 

2. Kiszáradnak a légutak 

3. CO2-t veszítünk 

– Beszűkülnek a légutak 

– Még jobban hűlnek  

– Még jobban száradnak 

– Begyullad a légutak fala, megduzzad 

– Több lesz a váladék 

– Csökken a cortisol termelődés 

– Fokozódik a hisztamin termelődés 

 



Milyen tevékenységek provokálnak 

asztmás tüneteket? 

• a testmozgás (90%) 

• a nevetés (60%) 

• a sok beszéd 

Mert ezektől fokozódik a légzés! 



Az úszás a legjobb sport 

Az úszó arca a víz alatt van, ritkábban vesz 

levegőt, nincs túllégzése. 

 

Papírzacskó, asztmaroham esetén. 



A túllégzés jelei 

• Nyitva a száj 

• Gyakori sóhajtás 

• Rendszeres ásítás 

• Szipogás 

• Nagy levegővételek beszéd közben 

• Mellkasi légzés, látható mellkas mozgás 

• Hallható légzés nyugalmi állapotban 



A túllégzés oka a megváltozott életmód 
Száz évvel ezelőtt: 

Több fizikai tevékenység 

Több természetes étel 

Alacsonyabb hőmérséklet a házakban 

Kevesebb stressz, zöldkörnyezet 

Ma: 

Kevés fizikai tevékenység 

Feldolgozott élelmiszerek, gyors étkezés 

Magasabb hőmérséklet a lakásokban 

Több stressz, időprés, teljesítménykényszer 



Lélegezz mindig az orrodon! 

1. Felmelegíti és nedvesíti a levegőt 

2. Az orr az agy hűtőrendszere 

3. Kiszűri és elpusztítja a kórokozók, 

baktériumok 75%-át 

4. Kiszűri a pollent, atkákat, egyéb 

szennyeződést 

5. Szabályozza a légzésmennyiséget 

jóval nagyobb a légellenállása 

6. Védi a fogakat és az ínyt 

7. A nyitott száj bamba külsőt sugároz 

30%-ban az állandó orrlégzésen múlik a gyógyulás! 

Ha nem szoksz át a szájlégzésről az orrlégzésre,  

nincs esélyed, hogy megszabadulj az asztmától! 





Orrdugulás megszüntetése 
(szív problémák esetén ne csináld!) 

Normál kilégzés 

Kis belégzés 

Végig bólogass a fejeddel 

Idáig építs fel egy erős légszomjat!  

Normalizáld a légzésed!  

1. Ülj egyenesen, lazán! 

2. Nyugtasd le a légzésed! (kicsiket, halkan, lassan) 

 

2. 

Ismételd 5 percig, félperces pihenőkkel! 
Mindig segít, akkor is, ha náthás vagy allergiás vagy. 

Ilyenkor is ragaszkodj az orrlégzéshez! 

Az orrdugulásod azonnal jelzi, ha túllélegzel. 

Az orrodon vegyél 

kis levegőt halkan! 

Visszatartott lélegzet 



Testmozgás 

Asztma  Mozgáshiány 

• Testmozgás okozta asztmás tünetek: 

– A mozgás megkezdése utáni percekben 

– A mozgás befejezése utáni néhány percben 

• Az asztmás tünetek megelőzése: 

– Az első percekben nyugodtan, finoman 

mozogj, melegíts be csukott szájjal 

– Mozgás után ne állj meg, járkálj tovább és 

azonnal halkítsd le, csökkentsd a légzésed, pl. 

egyik orrlyukat befogva sétálsz hasi légzéssel 

 



Légzéscsökkentő pozíciók 

1. Törökülés 
Csökkentett légzés 

gyakorlathoz ideális 

2. Fóka-helyzet 
Tegyél párnákat a mellkasod  

és a csípőd alá 
 

3. Magzati póz 
fulladás, köhögés, 

váladék esetén 

segít 

Váltogasd a 2. 3. helyzetet. 5-15 percig csinálhatod. 



A Buteyko tanfolyam főbb témái  
• Buteyko légzőgyakorlatok 

• Orrdugulás megszüntetése 

• Helyes légzés nyugalmi állapotban 

• Helyes légzés testmozgás közben 

• Helyes alvás 

• Hogyan szüntessük meg a köhögést 

• Hogyan szüntessük meg a nehéz légzést 

• Hogyan szüntessük meg az asztmarohamot 

• Helyes táplálkozás 

• A gyógyszerek csökkentésének helyes módja 



A tanfolyam előnyei 

• Személyre és életmódra szabott 

légzőgyakorlatok 

• Személyes támogatás a gyakorlatok 

elsajátításához és helyes végrehajtásához 

• Egyéni konzultáció 

• Részletes kézikönyv 

• Nyomtatott segédlet az előadásokhoz  

• Vezetett gyakorlatok CD-n 
 



Mire számíthat, aki elvégzi a tanfolyamot?  
• Már az első egy-két hétben drasztikusan csökkennek az asztmás 

tünetei. 

• Sokkal kevesebb hörgőtágító, légzéskönnyítő spray-re lesz 

szüksége, később pedig csökken a szteroid szükséglete is. 

• A brisbane-i Mater Hospital-ban klinikai kísérletet végeztek a 

Buteyko módszer eredményességéről. Eszerint a tanfolyamot 

követő 3 hónap elteltével: 

– 70%-kal csökkent a köhögés, a nehézlégzés és a légszomj  

– 90%-kal csökkent a légzéskönnyítő, hörgőtágító spray-k 

használata 

– 49%-kal csökkent a megelőző gyógyszerek használata  

• Mindenki meg fogja tapasztalni egészsége javulásának jeleit, a 

megnövekedett belső nyugalmat és koncentrációt; a jobb alvást és a 

több energiát; a kávé-, csokoládé és egyéb élelmiszerek iránti 

függőség csökkenését, testsúlyának a helyes irányba történő 

elmozdulását. 
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