Turbospin inhalator
®

Rengjøring av Turbospin -inhalator
®

Etter bruk:

Klips
1
Hette

1. Snu inhalatoren på hodet,
rist den og trykk stempelet
helt til bunns et par ganger.
2. Tørk av munnstykket med en
tørr klut.
3. Rengjør kapselkammeret med
en tørr vattpinne.
Bruk aldri vann!
Skru munnstykket på igjen og sett på hetten.
Nå er Turbospin -inhalator klar til bruk for neste dose.
®

2

Munnstykke
Luftspalter

Beskytt medisinen mot fukt og oppbevar den et tørt sted
(ikke på badet).
Medisinen skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Når du har brukt hele pakningen, skal emballasjen og
inhalatoren kasseres. Hver ny pakning inneholder en ny
inhalator.

Kapselkammer
3
Grep

* Forest Laboratories Nordics is a registered trademark
of Forest Nederland B.V.
Turbospin er et registrert varemerke som tilhører
Forest Laboratories UK Ltd.
®

Bruksanvisning
til pasienter
HØJER 01.2014/100

Stempel

Forest Laboratories Nordics*
Tuborg Boulevard 12, 3. sal
2900 Hellerup

Innledning
Denne bruksanvisning beskriver hvordan du bruker
Turbospin -inhalator til “tørrpulverkapsler” korrekt, dvs.
hvordan du legger tørrpulverkapselen inn i inhalatoren,
hvordan du inhalerer tørrpulveret, kontrollerer at alt pulver
er inhalert og rengjør inhalatoren etter bruk.

4. Skru av munnstykket, slik at
du kan se kapselkammeret.

®

Turbospin -inhalator
®

Inhalatoren brukes i forbindelse med inhalering av
foreskrevne tørrpulverkapsler, og skal ikke brukes til annen
medisin. Forsøk aldri å ta medisinen på annen måte,
f.eks. ved å svelge kapslene.

Pust nå helt ut. Hold inhalatoren vekk fra munnen for å 		
unngå at fukten fra pusten din får pulveret til å klumpe
seg.
5. Ta en “tørrpulverkapsel” fra 			
blisterkortet ved å trekke av 			
folien. Kapselen skal IKKE
presses gjennom folien.
Kapselen skal brukes med en 			
gang.

Inhalatoren består av 3 hoveddeler:
6. Plassér kapselen med
den tykke delen nedover
i kapselkammeret.

1. Beskyttelseshette
2. Munnstykke

Når stemplet skyves inn, blir det enten to små hull eller
ett større hull i bunnen av kapselen – og tørrpulveret er
klart til å inhaleres.

9. Plassér munnstykket mellom 			
leppene og tennene. Tungen 			
plasseres under munnstykket
og leppene lukkes rundt det.
Legg hodet lett tilbake og pust 		
inn med middels kraft i
inhalatoren.
Du skal alltid kunne høre 			
kapselen rasle i kammeret
når du inhalerer.

3. Kapselkammer med luftspalter, grep og stempel
som brukes til å perforere kapslene.

7. Skru munnstykket på igjen.

Bruk av Turbospin -inhalator
®

Det er viktig at du følger instruksjonen punktvis slik at
medisinen kan virke best mulig, og at du inhalerer i et tørt
rom (ikke f.eks på en fuktig bad).
1. Vask hendene – og tørk dem godt!
2. Stå eller sitt oppreist
når du inhalerer!
3. Fjern beskyttelseshetten.

8. Hold inhalatoren med munn-		
stykket opover. Trykk stem-			
pelet langsomt inn til du 				
merker litt motstand. Fortsett 		
forsiktig til du har perforert 			
kapselen og slipp deretter
stempelet.
OBS:
Når kapselen perforeres, kan
du noen ganger se en liten
sky av pulver komme ut av
inhalatoren.

Når du inhalerer, puster du inn luft gjennom kapselkammeret, og pulveret blir fanget opp av luftstrømmen
og transporteres via luftveiene ned i lungene.
OBS:
Du kan evt. holde deg for nesen eller bruke en neseklype. 		
Pass på at du ikke dekker luftspaltene med munnen
eller fingrene under inhaleringen. Det kan forekomme 			
ganske små gelatinstykker fra kapselen i pulveret.
Disse er ikke farlige og oppløses av seg selv!
10. Fjern inhalatoren fra munnen og hold pusten i cirka
10 sekunder. Pust deretter ut. Kontroller at kapselen er
tom. Hvis kapselen ikke er tom, gjentas prosessen, inntil
du har inhalert alt pulveret.
11. Når alt pulver er inhalert, skal du skylle munnen grundig 		
med vann.
12. Fjern og kasser den tomme kapselen.

