RESPIMAT® INHALER İÇİN
KULLANMA TALİMATLARI

TURKISH

GÜNLÜK KULLANIM

Bu inhaleri sadece günde bir kez kullanmalısınız.
İnhaleri her kullanışınızda iki kez püskürtme yapınız.

1. ÇEVİRME
• Kapağı kapalı tutun
• Klik sesi duyana kadar şeffaf taban kısmını
etikette oklarla gösterilen yönde ÇEVİRİN
(yarım dönüş)

2. AÇMA
• Kapağı tamamen AÇIN

3. BASMA
• Yavaşça ve tamamen nefes verin ve ardından
ağızlığı dudaklarınızın arasına alın

GÜNDE
BIR KEZ
İKI
NEFES

• Ağzınızdan yavaşça ve derin bir nefes alırken
doz verme düğmesine BASIN. Yavaşça nefes
almaya devam edin
• Toplamda iki kez püskürtme yapacak şekilde
tekrar ÇEVİRİN, AÇIN ve BASIN

KARTUŞU VEYA İNHALERİ DEĞİŞTİRMEK GEREKTİĞİNDE
Doz göstergesi kartuşta kaç püskürtme kaldığını gösterir.

60 püskürtme
kaldı.

10 püskürtmeden az
kaldı. Yeni bir kartuş
alın.

Kartuş boş. Şeffaf tabanı çıkartmak
için döndürün. Kartuşu inhalerden
çıkarın. Yeni bir kartuş yerleştirin.

Bir inhalerde altı kartuş kullandıktan sonra yeni bir Respimat inhaler paketi almanız
gerekir.

İLK AYARLAMA
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“KLIK”

Şeffaf tabanı çıkartın

Kartuşu yerleştirme

• Kapağı kapalı tutun
• Bir elinizle şeffaf taban kısmını
çıkarırken diğer elinizle emniyet kilidine
basın

• Kartuşu inhaler içerisine yerleştirin
• İnhaleri sert bir zemine koyun ve
yerine oturuncaya kadar bastırın

3

4

Kartuş sayısının not edilmesi

ÇEVİRME

• Kartuş sayısını takip etmek için inhaler
etiketindeki işaret kutusuna bir işaret koyun
• Klik sesi duyana kadar şeffaf tabanı yerine doğru
bastırın

• Kapağı kapalı tutun
• Klik sesi duyana kadar
şeffaf taban kısmını
etikette oklarla gösterilen
yönde çevirin (yarım dönüş)
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x3
Adım 4-6

AÇMA

BASMA

• Kapağı tamamen açın

• İnhaleri zemine doğrultun
• Doz verme düğmesine basın
• Kapağı kapatın
• Gözle görülür bir püskürtme olana kadar 4-6
arasındaki adımları tekrarlayın
• Ardından 4 ile 6 arasındaki adımları üç kez daha
tekrarlayın
• İnhaler artık kullanıma hazırdır ve 60 püskürtmeye
yetecek bir miktar içerir (30 doz)

Öğretici video için lütfen www.medisininstruksjoner.no adresini ziyaret edin

