ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ІНГАЛЯТОР
СТРУСИТИ

Зніміть ковпачок мундштука.

Тримаючи інгалятор горизонтально
(кольоровою кнопкою догори),
струсіть його кілька разів.

НАТИСНУТИ

Тримаючи інгалятор між вказівним
і великим пальцем, натисніть кольорову
кнопку, поки не почуєте клацання,
а потім відпустіть кнопку, поки не
почуєте наступне клацання.
Тепер доза препарату приготовлена
для інгаляції в мундштуці інгалятора.
Зробіть видих поза інгалятором.

ЗРОБИТИ
ВДИХ

Розташуйте мундштук у роті між зубами
і щільно охопіть його губами.
Зробіть глибокий вдих через інгалятор.
Вийміть інгалятор з рота, затримайте
дихання на кілька секунд, а потім дихайте
нормально.
Легкий солодкий присмак у роті
свідчить про те, що Ви отримали
відповідну дозу препарату.
Подивіться інструкційний фільм
Easyhaler на сайті www.wehaie/pl

Якщо лікар прописав приймати більше, ніж одну дозу,
описані вище дії треба повторити.
Завжди застосовуйте Easyhaler відповідно до порад лікаря.
Уважно прочитайте інструкцію.
Якщо маєте якісь питання, поставте їх своєму лікарю або фармацевту.

Дозатор

Інгалятор Easyhaler має лічильник, який вказує на кількість доз,
які залишилися в інгаляторі. Лічильник повертається при
кожному п'ятому натиску на кнопку інгалятора. Коли в інгаляторі
залишається тільки 20 доз, цифри, що висвітлюються, стають
червоного кольору. Якщо у пацієнта немає нового інгалятора,
він повинен звернутися до лікаря з метою отримання рецепту
на новий інгалятор.

Про захисний контейнер

Потрібно вкласти інгалятор Easyhaler у захисний контейнер.
Необхідно переконатися, що захисний ковпачок накладений
на мундштук інгалятора.
Перед уживанням відкрийте захисний контейнер та зніміть
ковпачок з мундштука.
Тримаючи інгалятор Easyhaler у захисному контейнері, треба
діяти згідно з інформацією, яка розміщена на зворотному боці.
Після вживання інгалятора Easyhaler потрібно закрити захисний
контейнер.

Коли потрібно замінити інгалятор Easyhaler?

Термін використання подано на упаковці, не належить
використовувати інгалятор після цього терміну.
Інгалятор Easyhaler можна використовувати протягом
максимально 6 місяців після відкриття ламінованої упаковки.
З метою запам'ятовування дати відкриття упаковки необхідно
цю дату записати. Не можна використовувати інгалятор після
цієї дати.
У випадку намокання інгалятора Easyhaler слід замінити його
на новий.
У випадку, якщо лічильник покаже 0, потрібно замінити
інгалятор на новий, навіть якщо через віконечко, яке знаходиться
із зворотної сторони інгалятора, буде видно порошок.
Раз на тиждень необхідно протерти мундштук інгалятора сухою
тканиною або хусточкою.

Ніколи не можна використовувати воду або іншу рідину
для чищення інгалятора.
Більше інформації на тему астми та Easyhaler можна знайти на інтернет-сторінці www.wehate.life/pl
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Чищення інгалятора Easyhaler

