Solunum aletimin doğru
kullanım şekli nedir?

Bir doz aldığımda ilacı hissetmiyorum veya tadını almıyorum. Tam dozumu
aldığımı nasıl bilebilirim?
Solunum aletinden gelen ilaç miktarı çok azdır, bu yüzden ilacı hissetmemeniz veya
tadını almamanız gayet normaldir. Içinize çektiğinizde ilaç, nefesiniz yoluyla
akciğerlerinize gider. Birkaç dakika içerisinde daha rahat nefes almaya baslarsınız.
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Yeni bir Solunum aleti kullanmaya başladığımda tam olarak ne yapmalıyım?
Solunum aletinizi ilk defa kullanıyorsanız aynı işlemi normalde olduğu gibi
gerçekleştirmeli, ancak bu kez peş peşe iki kere yapmalısınız. Bu yüzden kırmızı
kulbu ilk olarak sağa sonra sola sonra tekrar sağa ve son olarak bir kez daha sola
döndürün. Bunun ardından içinize çekmek istediğinizde sadece bir kez
sağa ve bir kez sola döndürün.

Solunum aleti bakımı
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Solunum aletimi en iyi şekilde nasıl saklarım ve Solunum aleti ne kadar süre
kullanılabilir?
Solunum aleti 30 derecenin altındaki sıcaklıkta ve kuru ortamda saklanmalıdır.
Son kullanma tarihinden sonra solunum aletini kullanmayın. Bu tarih, kutunun
üstündeki EXP ifadesinden sonra bulunabilir. Burada ay ve yıl yazılıdır. Söz
konusu ayın son günü, son kullanma tarihidir.

TUR

Solunum aleti nem/su ile temas ederse ne olur?
Solunum aleti, su ile temas etmemesi gereken ince kuru toz halindeki ilaçtan
oluşur. Solunum aletinizin bakımı için bu, ağızlığın dıs kısmını haftada bir kez kuru
biz bez ile silmeniz gerektiği anlamına gelir. Ayrıca Solunum aleti ağızlığının içine
nefes vermemeniz gerektiği anlamına da gelir. Nemli hava, ilacın etkinliğini azaltır.
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Solunum aletim kötü kokuyor. Bu normal midir?
Solunum aletinin farkedilebilir bir kokusu olmaması gerekir. Kötü kokuyorsa küflenmiş olabilir. Kullanmayın. Doktorunuzdan hemen yeni bir Solunum aleti reçetesi
yazmasını isteyin. Solunum aletinize gereken özeni göstermek çok önemlidir. Her
kullanımdan sonra koruyucu kapağı değiştirin. Ağızlığın dış kısmını düzenli olarak
kuru bir bezle silin. Asla ağızlığın içine doğru nefes vermeyin. Ağızlık asla gereksiz
yere yıkanmamalı, sökülmemeli veya döndürülmemelidir.
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Koruyucu kapağı gevşetin
ve çıkartın. Doz
göstergesinden, kalan doz
sayısını kontrol edin.

Solunum aletini dik bir şekilde tutun
ve beyaz bölümü bir elinizle güvenli
bir şekilde tutun. Diğer elinizle tık
sesini duyana kadar kırmızı kulbu
önce sağa sonra sola
döndürün.
TIK SESI

Ilk önce nefes verin.
Nefes verdikten sonra
ağızlığı dişlerinizin arasına
yerleştirin, dudaklarınızı
kapatın ve derin ve güçlü
bir şekilde nefes alın.

Solunum Aleti Hakkında Sık Sorulan
Sorular
Doz göstergesi
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Solunum aletini ağzınızdan
çıkartın, 7-10 saniye boyunca
nefesinizi tutun ve sonra
nefes verin.

Yeni bir Solunum aleti zamanı geldiğini nasıl bilirim?
Doz göstergesinde kırmızı kutu çıktığını görürseniz 20 doz kalmış demektir. Kırmızı
kutu, yeni bir reçete almanız için hatırlatmadır. Doz sayacı penceresi
tamamen kırmızı oldugunda ve üzerinde 0 yazdığında Solunum aletiniz boştur ve,
yenilenmesi gerekir.

Doz göstergesini anlamıyorum ve hareket ettiğini göremiyorum?
Doz göstergesi, Solunum aleti içerisinde yaklaşık kaç doz kaldığını bildirir. Doz
göstergesi her doz yüklemenizde çok yavaş bir şekilde hareket eder (geri sayar),
ayrı ayrı her dozda bu mesafeyi görmek zordur. 5 ya da daha fazla dozdan sonra
göstergenin ilerlediğini görebiliyor olmalısınız.
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Birden fazla doz almanız
gerekiyorsa 2., 3. ve 4. adımları 30
saniye sonra tekrar edin.

Solunum aleti boş, fakat Solunum aletini salladığımda hala içinde toz varmış gibi
bir ses duyuyorum?
Solunum aleti boşken bile bu sesi duymaya devam etmeniz normaldir. Bunun sebebi
ilaç değildir, Solunum aletinizin içinin kuru kalmasına yardımcı olan kurutucu ajandır.
Bu nedenle, çıkan ses Solunum aletinizin içinde bir miktar ilaç kaldığını göstermez.

Dozu yüklemek ve içinize çekmek
Solunum aletini kuru bir bez ile
temizleyin; su ile temas ettirmekten
kaçının. Koruyucu kapağı kapatın ve
ı kuru bir ortamda saklayın.

Son olarak, ağzınızı suyla
çalkalayın.

Doktorum tık sesinden sonra içime çekmemi söyledi ancak tık sesini açıkça
duyamıyorum?
Kırmızı kulbu döndürerek dozu yüklediğinizde normalde “tık” sesini duymanız
gerekir. Ancak bu “tık” sesinin şiddeti değişebilir ve bazen duyulması zor olabilir.
Kırmızı kulbu önce sağa sonra sola döndürürseniz tık sesini duymasanız bile doz
doğru bir şekilde yüklenir.

Solunum aletini yüklediğimde tık sesini duyduğumdan emin değilim. Solunum
aletini ikinci sefer döndürüp tık sesini duyarsam yanlışlıkla 2 doz almış olur
muyum?
Hayır. Solunum aletinin tasarımı, bir seferde birden fazla doz yüklemesine veya
alımına olanak vermemektedir.

