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Vartojimo instrukcija 

Įvadas 

Perskaitykite šią instrukciją, prieš pradedant vartoti kartotinio naudojimo Respimat. 

Jums šiuo inhaliatoriumi vaisto reikės įkvėpti tik KARTĄ PER PARĄ. Kiekvieną kartą reikia įkvėpti DU 
IŠPURŠKIMUS. 

● Jei Respimat nebuvo naudojamas daugiau negu 7 paras, vieną išpurškimą reikia išpurkšti ant
grindų.

● Jei Respimat nebuvo naudojamas daugiau negu 21 parą, reikia kartoti skyriuje „Pasiruošimas
naudoti“ 4 – 6 punktuose nurodytus veiksmus tol, kol tampa matomas debesėlis. Po to tris kartus
reikia pakartoti 4 – 6 punktuose nurodytus veiksmus.

Kaip prižiūrėti kartotinio naudojimo Respimat 
Kandiklį, įskaitant jame esančią metalinę dalį, reikia ne rečiau kaip kartą per savaitę valyti tik drėgna 
drobine ar kitokio plono audeklo servetėle. 
Dėl nedidelio kandiklio spalvos pokyčio kartotinio naudojimo Respimat inhaliatoriaus funkcija nesutrinka. 
Prireikus, kartotinio naudojimo Respimat inhaliatoriaus išorę galima nuvalyti drėgna servetėle. 

Kada reikia keisti inhaliatorių 
Jei Jūs jau panaudojote inhaliatorių su 6 užtaisais, įsigykite naują kartotinio naudojimo Respimat pakuotę, 
kurioje yra inhaliatorius. 
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Pasiruošimas naudoti 

1. Skaidraus pagrindo nuėmimas
• Dangtelio nenumauti.
• Spausti apsauginę skląstį, kol kita ranka

numaunamas skaidrus pagrindas.

2. Užtaiso įdėjimas
• Įstumti užtaisą į inhaliatorių.
• Padėti inhaliatorių ant tvirto paviršiaus ir

stipriai spausti kol trakštels ir užtaisas
įsistatys į vietą.

3. Užtaiso žymėjimas
• Pažymėti inhaliatoriaus užtaisų skaitiklio

etiketės langelį, siekiant sekti, kiek
užtaisų naudota.

• Skaidrų pagrindą stumti atgal į vietą kol
trakštels.

4. Pasukimas
• Dangtelio nenumauti.
• Sukti skaidrų pagrindą etiketėje esančių

rodyklių kryptimi tol, kol trakštels (pusė
apsisukimo).

5. Atidarymas
• Dangtelį mauti tol, kol trakštels – tuomet

jis bus visiškai numautas.
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6. Paspaudimas  
• Nukreipti inhaliatorių į grindis. 
• Paspausti dozės išpurškimo mygtuką. 
• Užmauti dangtelį. 
• Kartoti 4 - 6 punktuose nurodytus 

veiksmus, kol atsiras debesėlis. 
• Po to, kai atsiras debesėlis, dar tris 

kartus pakartoti 4 - 6 punktuose 
nurodytus veiksmus. 

Jūsų inhaliatorius jau yra paruoštas naudoti. 
Paruošus Jūsų inhaliatorių, jame yra 60 
išpurškimų (30 dozių). 
 

 
 
Kasdienis naudojimas  
 

PASUKIMAS 
• Dangtelio nenumauti. 
• SUKTI skaidrų pagrindą etiketėje 

esančių rodyklių kryptimi tol, kol 
trakštelės (pusė apsukimo). 

 

ATIDARYMAS 
• Dangtelį MAUTI tol, kol trakštels – 

tuomet jis bus visiškai numautas. 
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PASPAUDIMAS 

• Lėtai visiškai iškvėpti.
• Lūpomis suspausti kandiklį, neuždengiant

orlaidės. Nukreipti inhaliatorių į ryklę.
• Pradedant lėtai, giliai įkvėpti per burną,

PASPAUSTI dozės išpurškimo mygtuką
ir lėtą įkvėpimą tęsti toliau tiek, kiek
patogu.

• Sulaikyti kvėpavimą 10 sek. arba tiek,
kiek patogu.

• Siekiant įkvėpti du išpurškimus (visą
dozę), reikia pakartoti PASUKIMO,
ATIDARYMO ir PASPAUDIMO
veiksmus.

• Užmauti dangtelį. Užmautas dangtelis
turi likti tol, kol vėl prireiks inhaliatorių
panaudoti.

Kada reikia pakeisti Respimat užtaisą 

Dozių skaitiklis rodo, kiek užtaise liko išpurškimų. 

Liko 60 išpurškimų. 

Liko mažiau, nei 10 išpurškimų. Vadinasi, reikia įsigyti naują užtaisą. 

Jūsų užtaisas yra išnaudotas. Pasukite skaidrųjį pagrindą, siekiant atlaisvinti užtaisą. Dabar 
Jūsų inhaliatorius yra užrakintas. Iš inhaliatoriaus ištraukite užtaisą. Įstumkite naują užtaisą 
(tęskite veiksmus, nurodytus 2 punkte).    

Atsakymai į dažniausiai kylančius klausimus 

Sunku pakankamai giliai įstumti užtaisą. 

Jei prieš įstumiant užtaisą, Jūs atsitiktinai pasukote skaidrų pagrindą? Numaukite dangtelį, 
paspauskite dozės išpurškimo mygtuką, po to įstumkite užtaisą. 
Ar Jūs keičiate užtaisą? Naujas užtaisas kyšos labiau, nei tas pats pirmasis užtaisas. Stumkite jį, kol 
trakštels, po to skaidrų pagrindą stumkite į vietą. 

Aš negaliu paspausti dozės išpurškimo mygtuko. 

Ar Jūs pasukote skaidrų pagrindą? Jei ne, sukite skaidrų pagrindą, kol trakštels (pusė apsukimo). 
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Ar Jūsų užtaiso dozių skaitiklyje atsirado balta strėlė raudoname fone? Vadinasi, Jūsų užtaisas yra 
išnaudotas. Įstumkite naują užtaisą. 

Išnaudojus užtaisą, sunku jį ištraukti. 

Tuo pat metu užtaisą traukite ir sukite. 

Aš negaliu pasukti ar išstumti skaidraus pagrindo. 

Ar jau pasukote skaidrų pagrindą? Jei skaidrų pagrindą jau pasukote, laikykitės punktų, nurodytų 
skyriuje „Kasdienis naudojimas“, t.y. „ATIDARYMAS“ ir „PASPAUDIMAS“. 
Ar skaidrus pagrindas atlaisvintas ir Jūsų užtaiso dozių skaitiklyje atsirado balta strėlė raudoname 
fone? Jūsų užtaisas yra išnaudotas. Įstumkite naują užtaisą. 

Mano kartotinio naudojimo Respimat išnaudojamas per anksti. 

Ar naudojate Respimat taip, kaip paskirta (du išpurškimus vieną kartą per parą)? Jei du išpurškimai 
išpurškiami vieną kartą per parą, Respimat pakanka 30 dienų. 
Ar dažnai išpurškiat į orą, norint patikrinti, ar pakartotinai naudojamas Respimat veikia? 
Jei Respimat naudojamas kasdien, kartą paruošus jį naudoti pakartotinai, bandinio išpurkšti į orą nereikia. 
Mano kartotinio naudojimo Respimat neįmanoma išpurkšti. 

Ar Jūs įstūmėte užtaisą? Jei ne, įstumkite jį į inhaliatorių. Kartą parengus kartotinio naudojimo 
Respimat, neištraukite skaidraus pagrindo arba užtaiso tol, kol neišnaudosite užtaiso. 
Ar į inhaliatorių įstūmus užtaisą, veiksmus “PASUKIMAS“, „ATIDARYMAS“, 
„PASPAUDIMAS“, pakartojote mažiau nei tris kartus? Į inhaliatorių įstūmus užtaisą reikia tris kartus 
pakartoti skyrelyje „Pasiruošimas naudoti“ 4 - 6 punktuose nurodytus veiksmus „PASUKIMAS“, 
„ATIDARYMAS“ ir „PASPAUDIMAS“. 
Ar Jūsų užtaiso dozių skaitiklyje atsirado balta strėlė raudoname fone? Jūsų užtaisas išnaudotas. 
Įstumkite naują užtaisą. 

Mano kartotinio naudojimo Respimat inhaliatorius išpurškia automatiškai. 

Ar sukant skaidrų pagrindą dangtelis būna numautas? Užmaukite dangtelį, po to sukite skaidrų 
pagrindą. 
Ar sukant skaidrų pagrindą spaudžiate dozės išpurškimo mygtuką? Užmaukite dangtelį, kai dozės 
išpurškimo mygtukas bus uždengtas, tuomet sukite skaidrų pagrindą. 
Ar nustojote sukti skaidrų pagrindą prieš jam trakštelėjant? Nesustodami sukite skaidrų pagrindą tol, 
kol trakštelės (pusė apsukimo). 
Ar dangtelis būna numautas, kai keičiate užtaisą? Užmaukite dangtelį, po to įstumkite užtaisą. 
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