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Handihaler inhalator Spiriva
 

Cena: 8,56 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent BOEHRINGER INGELHEIM INTERN.GMBH

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Spiriva Handihaler to aparat do inhalacji zaprojektowany specjalnie do użytku z proszkiem do inhalacji Spiriva w kapsułkach.

Sposób użycia
1. W celu otworzenia górnej osłony należy wcisnąć, a następnie puścić przycisk przekłuwający.
2. Po otworzeniu górnej osłony należy unieść ustnik.
3. Kapsułkę leku Spirva należy umieścić w komorze centralnej bezpośrednio przed użyciem. Nie ma znaczenie którym końcem zostanie
wprowadzona kapsułka.
4. Dokładnie zamknąć ustnik.
5. Trzymając aparat ustnikiem do góry należy wcisnąć przycisk przekłuwający, następnie go puścić. Lek został przygotowany do
inhalacji.
6. Należy zrobić głęboki wydech.
7. Przyłożyć aparat do ust, szczelnie zacisnąć wargi wokół ustnika. Wykonać powolny wdech, głęboki (tak aby poczuć lub usłyszeć
wibrację kapsułki). Jak najdłużej wstrzymać powietrze w płucach.
8. Wyjąć aparat z ust, powrócić do normalnego oddychania.
9. Powtórzyć punkty 6,7,8 w celu dokładnego opróżnienia kapsułki.
10. Ponownie otworzyć ustnik i wyrzucić zużytą kapsułkę.
11. Zamknąć ustnik i osłonę górną.

Aparat do inhalacji należy umyć raz w miesiącu. W tym celu trzeba otworzyć górną osłonę i ustnik, oraz unosząc przycisk przekłuwający
otworzyć obudowę z okienkiem. Przemyć cały aparat ciepłą wodą, następnie pozostawić do wyschnięcia przez 24 godziny. Mycie
produktu zaleca się rozpocząć zaraz po użyciu.
W razie konieczności zewnętrzną część ustnika można przemyć wilgotną ściereczką.

Uwagi i środki ostrożności
Aparat do inhalacji Spiriva HandiHaler jest przeznaczony tylko do użytku z kapsułkami leku Spiriva.
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Nie należy używać produktu z innymi lekami.
Produkt ważny jest przez rok od pierwszego użycia.
Nigdy nie należy wydychać powietrza przez ustnik.
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