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SKAIDRA 
NORĀDE:
pagriežot caur-
spīdīgo pamatni, 
tā automātiski 
atvienojas, kad 
kārtridžs ir tukšs.

KĀRTRIDŽA
NOMAIŅA:
 Kārtridža nomaiņas princips 

līdzīgs bateriju nomaiņai. 
Noņemiet izmantoto 
kārtridžu un ievietojiet jaunu. 
Uzlieciet atpakaļ caurspīdīgo 
pamatni, līdz dzirdams 
klikšķis.

 Veiciet atzīmi uz inhalatora 
etiķetes.

RESPIMAT® atkārtoti
lietojams inhalators
VIENKĀRŠA KĀRTRIDŽA
NOMAIŅA

 Devas indikators rāda, cik inhalācijām zāļu ir palicis kārtridžā.
  Kad rādītājs uz skalas rāda „10” uz dzeltena fona. Atlicis mazāk par 10 inhalācijām. 

Parūpējieties par jaunu kārtridžu.
  Kad rādītājs uz skalas rāda baltu lejupvērstu bultu uz sarkanu fona, kārtridžs ir 

izlietots. Pagrieziet caurspīdīgo pamatni, lai to atbrīvotu. Noņemiet kārtridžu no 
inhalatora. Ievietojiet jaunu kārtridžu.

  Kad ir izlietots inhalators ar 6 kārtridžiem, ir jāņem jauns atkārtoti lietojama 
Respimat inhalatora iepakojums ar inhalatoru.

  Trīs mēnešus pēc lietošanas uzsākšanas kārtridžs ir jāiznīcina arī tad, ja visas 
devas nav izlietotas.

  Vienu gadu pēc lietošanas uzsākšanas atkārtoti lietojamais inhalators ir jāiznīcina 
arī tad, ja izlietoti mazāk kā 6 kārtridži.
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IKDIENAS LIETOŠANA: 

RESPIMAT® atkārtoti
lietojams inhalators
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Divas
inhalācijas

REIZI
DIENĀ

VIENKĀRŠI ATCERIETIES trīs soļus

2
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NOŅEMIET CAURSPĪDĪGO PAMATNI
 Turiet vāciņu aizvērtu.
 Nospiediet drošības vārstu, kamēr ar otru 

roku atdala caurspīdīgo pamatni.

SEKOJIET IZLIETOTAJAM 
KĀRTRIDŽU SKAITAM
 Atzīmējiet lodziņu uz inhalatora etiķetes, 

lai sekotu kārtridžu skaitam.
 Bīdiet atpakaļ vietā caurspīdīgo pamatni, 

līdz tā noklikšķ.

IEVIETOJIET KĀRTRIDŽU
 Ievietojiet kārtridžu inhalatorā.
 Novietojiet inhalatoru uz stingras 

virsmas un nospiediet uz leju, kamēr 
kārtridžs ar klikšķi ieņem savu vietu.

4 PAGRIEZIET 
 Turiet vāciņu aizvērtu.
 Pagrieziet caurspīdīgo pamatni uz etiķetes 

norādītās bultas virzienā (pusi pagrieziena), 
kamēr atskan klikšķis.
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ATVERIET
 Atveriet vāciņu, kamēr tas ir pilnīgi vaļā.

NOSPIEDIET
 Pavērsiet inhalatoru pret grīdu.
 Nospiediet devas atbrīvošanas taustiņu.
 Aizveriet vāciņu.
 Atkārtojiet 4.–6. punktu, kamēr kļūst redzams 

zāļu mākonis.
 Kad kļuvis redzams zāļu mākonis, atkārtojiet 

4.–6. punktu darbības vēl trīs reizes.
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KĀ SAGATAVOT JAUNU RESPIMAT® INHALATORU
LIETOŠANAI PIRMO REIZI

PAGRIEZIET
 Turiet vāciņu aizvērtu.
 PAGRIEZIET caurspīdīgo pamatni uz etiķetes

norādītās bultas virzienā (pusi pagrieziena),
kamēr atskan klikšķis.

ATVERIET
 ATVERIET vāciņu, kamēr tas ir pilnīgi vaļā.

NOSPIEDIET
 Veicot lēnu dziļu ieelpu caur muti, NOSPIEDIET taustiņu 

devas atbrīvošanai un turpiniet lēni ieelpot, kamēr vien 
tas Jums nesagādā neērtības.

 Aizturiet elpu 10 sekundes vai tik ilgi, kamēr tas Jums 
nesagādā neērtības.

 Atkārtojiet sadaļas “Pagrieziet, Atveriet, Nospiediet” 
divām pilnām ieelpām.

 Aizveriet vāciņu līdz nākošai lietošanas reizei.


