Rumänisch – Română

Aplicare simplă:

Inhalarea cu Easyhaler® pas cu pas.
Scuturaţi

1

• Scoateţi capişonul de
protecţie de pe muştiuc

• Scuturaţi energic Easyhaler® de 3 până la 5 ori

Apăsaţi

Inhalaţi

2

3

• Ţineţi aparatul vertical

• Expiraţi normal (dar NU
în Easyhaler®)

• Strângeţi o dată cu
putere între degetul
• Ţineţi Easyhaler® strâns
mare şi cel arătător, până
cu buzele
se aude un sunet de
• Inspiraţi puternic şi
înclichetare
profund prin Easyhaler®
• Apoi lăsaţi să alunece
• Îndepărtaţi aparatul şi
înapoi în poziţia iniţială
timp de 5 secunde
ţineţi-vă respiraţia

Dacă vi s-a prescris mai mult de o doză per
aplicaţie repetaţi paşii de la 1 până la 3.
Pentru a micşora riscul unei infecţii cu
c iuperci clătiţi-vă gura şi gâtul cu apă FĂRĂ
să o înghiţiţi.

!

• Expiraţi apoi lângă
aparat
• Trageţi capişonul de
protecţie pe muştiuc

Nivelul contorului

Dacă folosiţi o cutie de protecţie

Easyhaler® dispune de un contor, care
indică câte doze unitare mai sunt disponibile.

NU trebuie să scoateţi Easyhaler® din cutia
de protecţie pentru a-l utiliza.

• După fiecare a 5-a utilizare
contorul avansează

• Deschideţi cutia de protecţie

• Marcajul roşu semnalizează:
Mai sunt conţinute doar 20
de doze unitare
• Atunci când contorul se află
la 0, Easyhaler® trebuie înlocuit

• Scoateţi capacul de protecţie
de pe muștiuc
• Inhalaţi conform descrierii de
la pașii 1-3
• Amplasaţi capacul de protecţie
pe muștiuc
• Închideţi cutia de protecţie

La o utilizare eronată
Tehnice Easyhaler® împiedică o dozare dublă!

Informaţii suplimentare găsiţi pe:
www.easyhaler.de

Atunci când...
• Easyhaler® a fost încărcat din greşeală
• Easyhaler® a fost acţionat mai mult
decât o dată
• S-a expirat în aparat

Apoi...
• Bateţi uşor Easyhaler® cu muştiucul pe suprafaţa unei mese
sau în mâna dumneavoastră
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