SÅ ANVÄNDER DU INHALATORN
Innan inhalatorn används för första gången
(eller om du inte använt den på 14 dagar eller
mer) ska en sprayning ske i luften för att för
säkra att inhalatorn fungerar korrekt. Du bör
alltid stå eller sitta upprätt vid inhalering.
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Om ytterligare en dos behövs;
håll kvar inhalatorn upprätt i
ungefär en halv minut och upprepa
sedan steg 2–4.
Viktigt: Utför inte steg 2–4 för snabbt.

Avlägsna skyddshylsan från munstycket och
kontrollera att munstycket är rent och fritt från
damm och smuts och andra främmande ämnen.
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Andas ut så långsamt och djupt som möjligt.
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Håll inhalatorn lodrätt med metallbehållaren
uppåt och slut läpparna kring munstycket.
Bit inte i munstycket.
Andas in långsamt och djupt genom munnen.
Efter att inandning påbörjats, pressa ner
metallbehållaren för att spraya en dos.
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Om det kommer spraydimma från
toppen av inhalatorn eller via mun
giporna, ska du börja om från steg 2.
Om du har svaga händer kan det
vara lättare att hålla inhalatorn
med båda händer. Båda pekfing
rarna ska då placeras på toppen
av inhalatorn och båda tummarna
under inhalatorn.
Du bör skölja ur munnen, gurgla
dig med vatten eller borsta tänderna
efter varje användning av inhalatorn
för att minska risken för svamp
infektion i munnen och halsen.
Om du upplever att effekten av
Innovair är för stark eller för
svag: vänd dig till din läkare eller
apotekspersonal.
Om du tycker det är svårt att hantera
inhalatorn samtidigt som du andas
in kan du använda andningsbehållare.
Fråga läkare, apotekspersonal
eller sköterska om detta hjälpmedel.
Se instruktionsfilm hur du
använder din Innovair inhalator på
www.medicininstruktioner.se
För mer information: www.fass.se

Håll andan så länge som möjligt och avlägsna
slutligen inhalatorn från munnen och andas
ut långsamt. Andas inte ut genom inhalatorn.
Sätt på skyddshylsan efter användning.
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