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Har du klickat  
med inhalatorn?
Med ett klick från NEXThaler kan du vara 
säker på att hela dosen har blivit avgiven1–3 



Vid inspirationsflödet 35 L/min uppnås samtidigt 
minimalt och optimalt inspirationsflöde och full 
dos avges.1–3

Inhalera Inhalationsklicket

L/min L/minL/min

35 L/min
inspirationsflöde



Efter inhalationsklicket ska  
man fortsätta inhalationen för 
deponering i lungan.
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Inhalationsräknaren räknar ner en dos när skyddslocket 
stängs. Om patienten har öppnat inhalatorn men stänger 
skyddslocket igen utan att ha inhalerat går dosen tillbaka till 
pulverbehållaren. Ingen dos går till spillo och patienten riskerar 
inte att få i sig dubbel dos.1,3

Fortsatt inhalation Inhalationsräknare

L/min
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7 av 10 gjorde fel vid hantering av sin 
inhalator – om de hade två inhalatorer4

*Kritiska misstag definierades som misstag i inhalationsförfarandet som resulterar i att lite eller inget läkemedel inhaleras eller når lungorna.

Referenser: 1. Produktresume Trimbow pulver NEXThaler, mars 2022. 2. Buttini F, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2016;29:167–17. 3. Corradi M, et al. Expert Opin 
Drug Deliv. 2014;11:1497–1506. 4. Sulku J et al. npj Primary Care Respiratory Medicine (2021) 31:5.

Trimbow® (beklometasondipropionat/formoterol/glykopyrronium), 88 µg/5 µg/9 µg inhalationspulver. Rx. F. ATC-kod: R03AL09 Medel vid obstruktiva luftvägssjuk-
domar, adrenergika i kombination med antikolinergika inkl. trippelkombinationer med kortikosteroider. Indikation: Underhållsbehandling hos vuxna patienter med 
måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist 
eller en kombination av en långverkande beta2-agonist och långverkande muskarin-antagonist. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller 
mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Är inte avsett för behandling av akuta episoder av bronkospasm eller en akut exacerbation av sjukdom. Omedelbara 
överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter administrering. Paradoxal bronkospasm kan förekomma med omedelbar ökning av väsande andning och andnöd efter 
dosering. Den ska behandlas omedelbart med en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare och Trimbow ska sättas ut omedelbart. Plötslig eller progressiv försämring 
av symtomen är potentiellt livshotande och patienten ska genomgå akut medicinsk utvärdering. Det finns en ökad risk för pneumoni hos patienter med KOL som får 
inhalationssteroider. Systemiska effekter kan förekomma med inhalationssteroider, särskilt vid höga doser ordinerade under längre perioder. Behandling med  
beta2-agonist kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda till negativa kardiovaskulära effekter. Glykopyrronium bör användas med försiktighet till 
patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller urinretention. För att minska risken för orofaryngeal candidainfektion bör patienter uppmanas att skölja 
munnen, gurgla med vatten utan att svälja det eller borsta tänderna efter inhalation av den ordinerade dosen. Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk 
användning av kortikosteroider. Rekommendationen är att behandling inte bör avbrytas abrupt. Graviditet och amning: Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika 
användning av Trimbow under graviditet och förlossning. Det finns inga relevanta kliniska data om användning av Trimbow under amning. E-post: infonordic@chiesi.com  
För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2022-03-24.   #04-2022
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Med Trimbow NEXThaler (pulverinhalator) kan du erbjuda dina patienter  
med måttlig till svår KOL en fast trippelbehandling i en inhalator.1

Effekten av inhalationsläkemedel är beroende av rätt inhalationsteknik  
för att läkemedlet ska nå lungan.

I en studie med 364 patienter gjorde 7 av 10 patienter kritiska misstag*  
om de hade två inhalatorer. Risken att göra fel ökade med antalet 
inhalatorer som användes.4


