Läkaren har ordinerat

Inflammationsförebyggande läkemedel
Budesonid Easyhaler®
Beclomet® Easyhaler®

bruksanvisning

Luftrörsvidgande läkemedel
Buventol® Easyhaler®
Formoterol Easyhaler®

Kombinationsläkemedel
Bufomix® Easyhaler®

Så här tar du Easyhaler-inhalatorn i användning
Skyddshuv
för munstycket

Det är lätt att ta läkemedel med Easyhaler-inhalatorn. Lär dig använda inhalatorn ordentligt.
• Ta fram inhalatorn ur laminatpåsen.
• Öppna skyddskåpan och sätt in inhalatorn. Skyddshuven för munstycket hindrar inhalatorn från att
laddas.
• Stäng skyddskåpan om du inte ska ta läkemedlet genast.

Munstycke

Obs. Inhalatorn används för
inandning av en dos åt gången. Om
du av misstag har laddat mer än en
dos, töm ut pulvret genom att
knacka munstycket mot bordet
eller handflatan. Börja därefter om
med steg 2.
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1 Öppna skyddskåpan och
avlägsna skyddshuven från
munstycket.
2 Skaka inhalatorn i upprätt läge
3-5 gånger.

Andas aldrig ut i inhalatorn, eftersom fukten i utandningsluften kan
skada apparaten.

3 Ladda dosen genom att hålla

inhalatorn mellan pekfingret och
tummen och tryck en gång tills du
hör ett klick. Låt inhalatorn återgå till
sitt ursprungliga läge. Dosen är nu
klar för inandning.
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5 Förvara inhalatorn i
skyddskåpan.
6 Skölj munnen och gurgla svalget
med vatten. Spotta ut vattnet.

4 Andas ut normalt och placera

munstycket mellan tänderna. Slut
läpparna tätt runt munstycket. Ta
ett kraftigt och djupt andetag
genom inhalatorn. Ta inhalatorn
från munnen och andas ut normalt
bort från inhalatorn.

4

Om du använder både
luftrörsvidgande och
inflammationsförebyggande
inhalationsläkemedel, ska
du ta det luftrörsvidgande
läkemedlet först.
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Upprepa steg 2–4 om du har
ordinerats mer är en dos.
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Rengöring och förvaring

Byt ut din Easyhaler mot en ny när dosräknaren visar 0

Inhalatorn förvaras bäst i
skyddskåpan. Rengör munstycket
minst en gång i veckan med mjukt,
torrt papper, använd inte vatten.
Förvara inhalatorn i rumstemperatur i
skydd mot fukt.

Easyhaler-inhalatorn innehåller 60, 100, 120 eller 200 doser.
Dosräknaren i sidan på inhalatorn visar hur många doser som
finns kvar. Siffran ändras med intervall på 10 doser. Färgen blir
röd när det finns 20 doser kvar. När inhalatorn är tom, återstår
ännu en liten mängd pulver som inte ska användas. Det är alltså
dags att byta ut din Easyhaler mot en ny när dosräknaren visar 0.

Spara skyddskåpan för din
nästa Easyhaler-inhalator.

Dosräknare

När inhalatorn är slutanvänd, kan du returnera den till apoteket
för kassering.
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Så här tar du läkemedlet

