OPTICHAMBER DIAMOND s inhalační maskou LiteTouch

Inhalační nástavec s antistatickou komorou konstruován k maximálnímu využití léčiva při aplikaci pomocí
pMDI v plicích.

Inhalace přímo z dávkovacího inhalátoru
Léčivo může ulpívat v ústech, krku, žaludku
a zapříčinit výskyt vedlejších účinků.

Inhalace pomocí inhalačního nástavce
Většina léčiva se dostává až do plic, kde léčí.

Výhody


Antistatická komora drží aerosol déle a dává tak pacientům dostatek času k důkladné inhalaci léčiva.



Nízkoodporové membrány usnadní pacientům dýchání přes komoru nástavce.



Šetrným tlakem masky k obličeji se utěsní její okraj s měkce přilnavou
úpravou a zajistí se tak optimální dávkování.



Výdechový ventil nahoře umožňuje dospělým kontrolu správné inhalace
u dětí.

Inhalační nástavec Optichamber Diamond


Název: Optichamber , inhalační nástavec (s maskou), velikost: ........



Cena včetně masky: 500,- Kč



Velikosti masek: S (děti do 18 měs.)

M (děti do 6 let)

L (pro dospělé)

Masku lze zakoupit i samostatně – požádejte, ať Vám ji pracovník lékárny či zdravotnických potřeb objedná
od distributora Liftec CZ (zelená linka Po – Pá od 8 – 12 hod: 800 500 500).

Inhalační nástavec pomůže dostat inhalační léčivo až do plic – tam působí a léčí.
Postupujte pečlivě dle návodu k použití, přečtěte si také podrobnější návod, který je součástí balení inhalačního nástavce
Optichamber Diamond.

1. Odstraňte uzávěry – dávkovacího inhalátoru a inhalačního nástavce Diamond.
Ujistěte se, že Optichamber
je čistý, odstraňte případný
prach a nečistotu

2. Zasuňte těsně dávkovací inhalátor do zadní části
nástavce.

3. Je-li nutné použití masky, 4. Nástavec s inhalátorem
připevněte ji na náústek in- 4-5krát protřepejte.
halačního nástavce, jemně
maskou pootočte, až bude
dobře těsnit.

5. Obemkněte rty těsně
náustek nástavce, aby
nedocházelo k úniku.
Vydechněte. Vstříkněte 1x
(tj. 1 dávku léčiva) do komory a ihned začněte pomalu, zhluboka nadechovat.*

6. Ozve-li se zvukový signál, nadechujte pomaleji.
Zadržte dech po dobu 8
vteřin a vydechněte.

7. Používáte-li masku,přitiskněte si ji pevně přes
nos a ústa k obličeji.
Vstříkněte 1x léčivo do
komory nástavce a proveďte 6x nádech a výdech.*

8. Výdechový ventil se otevře při výdechu pacienta.
To vám pomáhá sledovat
pacientovo dýchání.

* Doporučí-li vám lékař více než jednu dávku (vstříknutí) léčiva, vyčkejte jednu minutu a pak opakujte kroky 5 – 8.

Údržba: nástavec rozebrat, vymýt teplou vodou s jemným tekutým neabrazivním saponátem (na
nádobí), opláchnout. Nechat vyschnout.

Dovozce do ČR:
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9 – Kyje
Informace a objednávky:  272 100 474
www.linde-gas.com

