
Relaxator
andningstränare

•	 Hjälper	dig	ta	kontroll	över	din	andning
•	 Förbättrar	syresättningen
•	 Förlängd	utandning	ökar	avslappning
•	 Träning	av	mag-	och	andningsmuskler
•	 Luften	hamnar	nere	i	mellangärdet



Relaxatorn förhindrar syrebrist
Vi andas hela 25 000 andetag varje dag och när vi andas på ett sätt som inte är optimalt får vi syrebrist 
i kroppen. Relaxator andningstränare hjälper dig uppnå en optimal andning så att syresättningen i din 
kropp ökar. Relaxatorn hjälper andningen att blir mer rytmisk och avslappnad, samtidigt som diafragman 
stimuleras. Då hamnar luften nere i mellangärdet, så att syreupptaget blir effektivare. Du kan använda 
Relaxatorn både i akutsituationer som vid astmaanfall, hög stress och oro, såväl som i förebyggande 
syfte. OBS! Relaxatorn är ingen ersättare för eventuella mediciner.

Stora syreförbrukare
Alla processer i kroppen är beroende av syre. De allra mest syretörstande organen är hjärnan och hjärtat 
och kroppens alla muskler. Trots att hjärnan bara utgör två procent av kroppsvikten använder den hela 
femton procent av syret vi förbrukar. Vårt hjärta slår ca 100 000 slag på en enda dag och är också en 
storförbrukare av syre. Relaxatorn hjälper alla våra organ och muskler få den mängd syre de behöver.

Tänk på
Andningsövningar påverkar samtliga processer i kroppen och kan orsaka stora och snabba förändringar 
i blodflödet till hjärna, hjärta, lever, mage, tarmar och andra organ. Ta det därför försiktigt när du tränar 
med Relaxatorn om din kropp inte är i full balans och om du tar mediciner för någon sjukdom.

Hjärna MusklerHjärta

Varför andas vi?
1. Om vi slutar andas dör vi. Syre är livsviktigt för alla våra organ och används i kroppen för att produ-
cera energi. Om vi slutade att andas skulle vi inte överleva mer än några minuter på grund av energibrist.
2. Vi behöver balans mellan syre och koldioxid. Andningen upprätthåller balans mellan kroppens förbruk-
ning av syre och produktion av koldioxid. Vid obalans uppstår syrebrist och hela kroppen påverkas negativt.
3. Diafragman stimulerar viktiga organ. Diafragman är vår viktigaste andningsmuskel och en bra 
diafragma-andning ger en rytmisk stimulans av hjärta, magsäck, lever, tarmar och lymfsystem. Diafrag-
mans rytmiska stimulans hjälper dem utföra sitt arbete.
4. För att upprätthålla blodets pH-balans. Ett stabilt pH-värde i blodet är mycket viktigt för kroppens 
arbete och andningen är vårt viktigaste system för att upprätthålla optimalt pH.



Bryt dåliga andningsvanor med Relaxatorn
Ta kontroll över din andning. Många av oss upplever för mycket stress i våra liv, vilket leder till en 
stressad andning. När långvarig stress blir permanent förändras vårt sätt att andas och en ond cirkel  
etableras. När våra andetag är stressade tolkar hjärnan det som att fara hotar och kroppens kamp/flykt-
system aktiveras. Detta gör att stresshormoner utsöndras medan matsmältning och immunförsvar går 
ned på sparlåga. Relaxatorn hjälper dig att ta kontroll över din andning, bryta den onda stresscirkeln och 
återfå en optimal andning som är rytmisk och harmonisk.

Träna dina mag- och andningsmuskler. När du andas ut genom ett motstånd tränar du upp dina mag- 
och andningsmuskler.

Se till att luften hamnar nere i mellangärdet. Relaxatorn stimulerar diafragman att jobba som den ska. 
Diafragman är vår viktigaste andningsmuskel och en bra diafragma-andning gör att inandningsluften i 
större utsträckning hamnar nere i mellangärdet, vilket gör att syreupptaget blir effektivare.

Öka avslappning med förlängd utandning. När du andas genom Relaxatorn förlänger du utandningen, 
vilket får din kropp att slappna av. Inandningen är en aktiv process där bland annat pulsen stiger, medan 
utandningen är en passiv, avslappnande process som gör att pulsen sjunker. Ökad avslappning gör att du 
upplever mindre stress och mer harmoni. När din kropp är mer avslappnad fungerar du bättre och kan 
åstadkomma mer med mindre ansträngning.

Våra sex vanligaste andningsmönster (vid vila)
1. Optimal andning
6–12 andetag per minut, 2–3 sek in, 3–4 sek ut, 2–3 sek paus. 
Andningen sker in och ut genom näsan, är avslappnad, rytmisk och 
tyst. Övre delen av bröstkorgen är stilla och magen och (ev.) nedre 
bröstkorgen rör sig mjukt utåt vid inandning och inåt vid utandning.

2. Överandning (ger brist på syre och energi)
14–18 andetag per minut. Större och fler andetag än optimalt. En 
dold form av hyperventilering då det inte märks särskilt tydligt att 
andningen överstiger kroppens behov.

3. Bröstandning (ger brist på syre och energi)
14–18 andetag per minut. Korta och ytliga andetag högt uppe i 
bröstet. En känsla av att inte andas alls eller att man andas för 
litet. Kroppshållningen kan vara något ihopsjunken.

4. Hundflämtning (ger brist på syre och energi)
22–30 andetag per minut. Kraftig överandning. Snabba andetag 
högt uppe i bröstet. Munnen är ofta öppen. Övre delen av bröst-
korgen häver sig vid inandning.

5. Kaotisk andning (ger brist på syre och energi)
Oregelbunden. Utandningen låter – man harklar, suckar, stönar, 
hostar, andas ut stötvis, snarkar. Ljudlig inandning – snorar, snif-
far, snarkar. Stora andetag innan man pratar, kippar efter andan.

6. Periodisk andning (ger brist på syre och energi)
Uppehåll följt av snabbare andning. Andningen ”fastnar” (”glöm-
mer” att andas) vid koncentration. Munnen är ofta öppen. Dagtid: 
koncentrationsapné. Nattetid: sömnapné.



När använder jag Relaxatorn?
Relaxatorn kan med fördel användas vid hög stress, låg energi, smärta, hosta, oro, ångestattacker, 
astma- & allergiattacker, förlossning m.m. Relaxatorn kan också användas förebyggande för att öva 
sig på att andas på ett bättre sätt exempelvis i bilen, framför tv:n, vid läxläsning, när du läser tidningen, 
framför datorn, på jobbet, innan viktiga möten, vid meditation, innan läggdags, före, under och efter trä-
ning, på golfbanan, under graviditet etc.

Hur använder jag Relaxatorn?
 1. Ställ in önskat motstånd genom att vrida på Relaxatorn så att öppningen blir lagom stor. Det finns 5
  steglösa lägen och ju mindre öppning, desto större motstånd. 5 utgör det kraftigaste motståndet
  och 1 det lättaste. Syftet är att uppnå en avslappnad och rytmisk andning, så det bästa är att ut-
  mana sig i lagom dos med ett motstånd som samtidigt möjliggör en avslappnad andning.
 2. För Relaxatorn till munnen. Låt den vila lätt mellan läpparna för största avslappning (om möjligt, bit
  inte i den med tänderna).
 3. Andas lugnt in genom näsan, bara släpp in luften. Vid inandning hamnar luften nere ”i magen”,
  som utvidgas sakta, medan övre delen av bröstkorgen och axlarna är stilla. Även nedre delen av
  bröstkorgen kan utvidgas något.
 4. Andas långsamt och lugnt ut genom munnen/Relaxatorn. Vid utandning åker magen och nedre
  delen av bröstkorgen sakta in, medan övre delen av bröstkorgen och axlarna ska vara stilla.
 5. Att träna med Relaxatorn en kvart 1–2 gånger per dag ger bra effekt. Det finns ingen övre
  gräns och det går utmärkt att träna ännu mer. Vissa tränar 1–2 timmar per dag. En optimal and-
  ning på 12 andetag per minut eller färre, och en halvliter per andetag, uppnås när motståndet är
  inställt på 3–4.
 6. Sträva efter en avslappnad andning när du tränar med Relaxatorn. Du behöver inte pressa dig 
  för att träningen ska ge effekt. Observera hur du andas efter träningen med Relaxatorn. Om din
  andning är avslappnad och rytmisk är Relaxatorn inställd på ett lagom motstånd.

Övning 1 – fysisk aktivitet med Relaxatorn
Räkna steg. Gå, jogga eller cykla samtidigt som du räknar antalet steg/cykeltramp på inandning och an-
talet steg/tramp på utandning. Eftersom förlängd utandning ökar avslappningen är det bra att ta fler steg/
tramp på utandning än på inandning, exempelvis 3 på inandning och 6 på utandning. Med Relaxatorn är 
det lättare att förlänga utandningen. Hitta en rytm som fungerar för dig, samtidigt som du är avslappnad och 
har skoj. Rytmen kan också varieras beroende på dagsform, hastighet, om det är uppför eller nedför etc.

Den ökande mängden intryck och aktiviteter 
i vår vardag kan ge en stressad hjärna. En 
stressad hjärna kan göra att vi i allt högre ut-
sträckning oroar oss för framtiden eller ältar 
gårdagens problem. Vi riskerar att fastna i 
intellektet och ”leva vårt liv uppe i huvudet.”

När du fokuserar dina tankar på din andning 
tystar du samtidigt din kritiska och dömande 
inre röst. Relaxatorn hjälper dig vara i din 
andning och minskar därmed oro och stress 
och ökar avslappning och närvaro i nuet.

Hög
stress

Ganska
hög stress

Hög av-
slappning



Övning 2 – avslappning med Relaxatorn
Avslappning. Sätt av en stund för dig själv, sätt dig bekvämt tillrätta och slut ögonen. Bli medveten om 
din andning och ta några stora, djupa och långsamma andetag. Ta färre och större andetag än normalt 
och andas in genom näsan. Fyll upp hela magen och hela bröstkorgen med luft. Andas ut genom Relax-
atorn. Detta sätt att andas tränar andningsmusklerna i mage och bröstkorg och får dem att slappna av.

Efter några minuter kan du börja andas på vanligt sätt. Andas långsamt och lugnt in genom näsan och 
ut genom Relaxatorn. Vid inandning utvidgas magen sakta. Föreställ dig att inandningsluften hamnar 
strax nedanför naveln. Övre delen av bröstkorgen och axlar är stilla, medan nedre delen av bröstkorgen 
kan röra sig något. Vid utandning åker magen sakta in. Lägg märke till att utandningen är kopplad till 
avslappning. För varje utandning ökar din avslappning. Gör denna avslappningsövning i 5-15 minuter.

önskar. Ta isär Relaxatorn genom att dra av bakstycket från munstycket. Ta 
bort membranet och hållaren (”vagnshjulet”) genom att föra in exempelvis en 
vanlig matkniv genom munstycket och peta ut membranet. Sätt ihop Relaxa-
torn igen genom att sätta tillbaka vagnshjulet och trycka ihop bakstycket med 
munstycket. OBS! Se till så att den lilla piggen på munstycket hamnar mittför 
siffrorna på bakstycket.

Förvaring, rengöring, märkning
Förvara Relaxatorn i den medföljande burken. Du rengör Relaxatorn genom att skölja 
den i varmt vatten eller lägga den i varmt vatten med lite diskmedel i. Skriv ditt namn 
med märkpenna på nyckelbandet. På burken finns också numrerade cirklar att kryssa 
i för att skilja olika burkar åt.

Tillverkning
Relaxatorn är utvecklad och tillverkad i Sverige i återvinningsbar ABS-plast och innehåller inga 
ftalater eller Bisfenol A. Förvaringsburken är gjord av återvinningsbar polypropenplast. De 
gröna och blå färgerna utgör 2 procent av totalvikten. Både färg och plast är livsmedelsgod-
kända. Relaxatorn är klassad som medicinteknisk produkt klass I och innehar CE-märkning.

Isärtagning & borttagning av innermembran
Relaxatorn innehåller ett gummimembran för att förhindra inand-
ning genom munnen. Det är framförallt användbart om man har 
ovanan att andas in genom munnen men kan tas bort om man så

Metoden medveten andning
Vi har utvecklat metoden Medveten Andning där Relaxatorn utgör ett viktigt verktyg. Metoden syftar till 
att förbättra andningen och omfattar fem enkla principer:

Andningen ska ske via
NÄSAN – in och ut genom näsan
MAGEN – nere i magen

Andningen ska vara
AVSLAPPNAD, RYTMISK, TYST www.relaxator.net



Fler bilder

Framifrån Bakifrån Från sidan

Från sidan Med halsband


