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Lungeforeningen
Strandboulevarden 49 B-8  
2100 København Ø
Tlf. 38 74 55 44
info@lunge.dk

www.lunge.dk 
facebook.com/lungeforeningen



Få det bedste liv  
dine lunger kan trække
Prøv et års gratis medlemsskab



Fløjte-mund-øvelsen

God, når du får åndenød 

Træk vejret langsomt ind gennem  
næsen.

Spids din mund, som om du vil fløjte,  
og ånd jævnt ud samtidigt.

Træk vejret med maven

En afslapningsøvelse

Læg den ene hånd på brystet og den anden 
på maven.

Tag en dyb indånding og mærk efter,  
at din mave (ikke brystet) pustes op.

Pust ud gennem munden med ‘fløjte- mund’. 
Føl, hvordan din mave vender tilbage til sin 
normale størrelse.

Kontrolleret hoste

God mod slim

Tag en langsom, dyb indånding  
gennem næsen.

Hold vejret i nogle sekunder.

Åbn munden lidt og host 2-3 korte  
skarpe host/stød. Slap af og gentag.



Prøv et års gratis  
medlemskab af   
Lungeforeningen

Sammenholdet
begynder her

Vi er der for dig  
Et medlemskab af Lungeforeningen giver dig adgang  
til et netværk med et stærkt sammenhold, livsbekræftende  
aktiviteter og masser af brugbar erfaring.

Vi styrker dig
Du har adgang til vores rådgivere, der arbejder for,  
at du altid får den rigtige hjælp, støtte og viden.

Vi kæmper din sag
Lungeforeningen taler lungepatienternes sag hos  
politikere og i det offentlige rum.

SMS MEDLEM til 1245 eller udfyld kuponen og put den  
i en postkasse, så melder vi dig gratis ind. 

  Ja tak, jeg vil gerne være medlem.

Navn

Adresse

Postnr. og by

Telefon                                             Email

Det bedste liv dine lunger kan trække
Vores tilbud om et års gratis medlemskab er til patienter og pårørende og gælder 
kun nye medlemmer. Medlemskabet er uforpligtende og kan opsiges uden varsel.


