ANNEX 2.4

Instruccions d’ús del sistema Respimat®

Com es duu a terme la inhalació amb Respimat®?
S'han de fer dues pulsacions per obtenir una dosi.
Feupie
lesomaniobres següents tan relaxadament com pugueu,
de
drets
o asseguts:
sentado

Instruccions d’ús dels sistema Respimat®
Càrrega i preparació del cartutx

La primera vegada que utilitzeu aquest inhalador o quan s'exhaureixi,
l’heu de carregar amb un cartutx nou. Per això, heu de seguir els
passos següents, de l'A a l'F.

A. Amb la tapa verda tancada, pressioneu el tancament de seguretat
i retireu la base transparent
B. Traieu el cartutx de la caixa. Empenyeu l'extrem estret del cartutx
dins de l'inhalador fins que faci clic
C. Empenyeu el cartutx suaument contra una superfície ferma per
assegurar que s'ha introduït completament. Col·loqueu de nou
la base transparent. Ara ja teniu el cartutx carregat

1. Subjecteu l'inhalador
en posició vertical amb
la tapa verda tancada.
Gireu la base en la
direcció de les fletxes
vermelles de l'etiqueta
fins que faci clic (mitja
volta)

2. Obriu
completament
la tapa verda

3. Traieu tant aire
dels pulmons
com pugueu
4. Sense agafar aire,
segelleu els llavis al
voltant de la boca,
amb compte de no
cobrir les vàlvules
d'aire. Premeu el
5. Reteniu l’aire
botó d'alliberament
dins els
de dosi i inspireu
pulmons uns
l’aire lentament
10 segons o fins
per la boca
que pugueu
6. Expulseu
l’aire
lentament

D. Subjecteu l'inhalador en posició vertical amb la tapa verda
tancada. Gireu la base en la direcció de les fletxes vermelles de
l'etiqueta fins que faci clic (mitja volta)
E. Obriu completament la tapa verda
F. Dirigiu l'inhalador cap a terra. Pressioneu el botó d'alliberament
de dosi. Repetiu els passos D, E i F fins que observeu un núvol i tres
vegades més per assegurar que l'inhalador està llest per a ser utilitzat

7. Tanqueu el tap verd, reposeu de
30 a 60 segons, i torneu a repetir
tots els passos de l'1 al 7, per
realitzar una segona pulsació

8. Feu gàrgares
i glopegeu
en acabar

Per a qualsevol dubte que tingueu, consulteu a la infermera.

