Griechisch – Ελληνικά

Εύκολη χρήση:

Η εισπνοή με το Easyhaler® βήμα-βήμα.
Ανακινήστε
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•Α
 φαιρέστε το καπάκι
από το επιστόμιο
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• Ανακινήστε καλά το Easyhaler® 3 έως 5 φορές

Εάν έχετε οδηγίες για περισσότερες από μία δόσεις
ανά εφαρμογή, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο μυκητιάσεων
ξεπλένετε το στόμα και το φάρυγγα με νερό
ΧΩΡΙΣ να το καταπιείτε.

!

Ο μετρητής
Το Easyhaler® διαθέτει μετρητή, ο οποίος
δείχνει πόσες δόσεις απομένουν.
•Μ
 ετά από κάθε 5η χρήση ο
μετρητής προχωράει
•Η
 κόκκινη σήμανση σημαίνει
ότι: απομένουν ακόμη μόνο
20 δόσεις
•Ό
 ταν ο μετρητής δείξει 0,
το Easyhaler® πρέπει να
αντικατασταθεί

Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης
Η τεχνολογία του Easyhaler® αποτρέπει τη
διπλή δόση!

Ακούστε το κλικ
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Εισπνεύστε
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•Κ
 ρατήστε τη συσκευή
σε όρθια θέση

•Ε
 κπνεύστε κανονικά
(ΟΧΙ όμως στο Easyhaler®)

•Π
 ιέστε μία φορά με
τον αντίχειρα και
τον δείκτη, εωσότου
ακουστεί ένα κλικ

•Κ
 ρατήστε το Easyhaler®
σφιχτά με τα χείλη σας
•Ε
 ισπνεύστε δυνατά και
βαθιά από το Easyhaler®

•Σ
 τη συνέχεια αφήστε να • Απομακρύνετε τη
επανέλθει στην αρχική
συσκευή και κρατήστε
θέση
την αναπνοή σας για 5
δευτερόλεπτα

•Σ
 τη συνέχεια, εκπνεύστε
κοντά στη συσκευή.
•Τ
 οποθετήστε το καπάκι
στο επιστόμιο

Όταν χρησιμοποιείτε το
προστατευτικό κουτί
Το Easyhaler® ΔΕΝ πρέπει να αφαιρεθεί από
το προστατευτικό κουτί για την εισπνοή.
• Ανοίξτε το προστατευτικό κουτί
• Αφαιρέστε το καπάκι από το
επιστόμιο
• Εισπνεύστε, όπως περιγράφεται
στα βήματα 2 έως 4
•Τοποθετήστε το καπάκι στο
επιστόμιο
• Κλείστε το προστατευτικό κουτί

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
βρείτε στο: www.easyhaler.de

Εάν...
• γεμίσατε το Easyhaler® κατά λάθος
• πιέσατε το Easyhaler®
περισσότερο από μία φορά
• εκπνεύσατε στη συσκευή

Τότε...
• τινάξτε το Easyhaler® με το
επιστόμιο επάνω στην επιφάνεια
ενός τραπεζιού ή στο χέρι σας
ORION Pharma GmbH
Notkestraße 9 · 22607 Hamburg
Fon 040-89 96 89 -0
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