
Инхалатор Respimat® 

Указания за употреба
abcd

• Ако инхалаторът не е използван повече от 7 дни, пръснете веднъж към земята.

• Ако инхалаторът не е използван повече от 21 дни, повторете стъпки 4 до 6 oт „Подготовка за
употреба“ до появата на аерозолна мъгла. След това повторете стъпки 4 до 6 още три пъти.

Как да се грижите за Вашия инхалатор Respimat® за многократна употреба 

Почиствайте мундщука, включително металната част в него, с навлажнен мек плат или само с 
кърпа, поне веднъж седмично.

Слабо обезцветяване на накрайника за уста не се отразява на работата с Вашия инхалатор 
Respimat® за многократна употреба.

Ако е необходимо, почистете Вашия инхалатор Respimat® за многократна употреба от външната 
част с навлажнен мек плат.

Прочетете тези Указания за употреба преди да започнете да използвате инхалатор Respimat® за 
многократна употреба.

Необходимо е да използвате този инхалатор САМО ВЕДНЪЖ ДНЕВНО. При всяко използване се 
прилагат ДВЕ ВПРЪСКВАНИЯ.

Подготовка за употреба
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Отстранете прозрачната основа
• Капачката трябва да е затворена.
• Натиснете обезопасяващия елемент и

едновременно с това, издърпайте
прозрачната основа с другата си ръка.

Следене на пълнителите
• За да следите броя на пълнителите, 

отбелязвайте в полетата върху етикета 
на инхалатора.

• Поставете прозрачната основа обратно
на мястото ѝ, и натиснете, докато щракне.

 Завъртете
• Капачката трябва да е затворена.
• Завъртете прозрачната основа по посока

на стрелките върху етикета, докато чуете
щракване (половин оборот).

Отворете
• Отворете напълно капачката
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Натиснете
• Насочете инхалатора надолу.
• Натиснете бутона за освобождаване на

дозата.
• Затворете капачката.
• Повторете стъпки 4-6 до поява на

аерозолна мъгла.
• След поява на аерозолна мъгла, повторете

стъпки 4-6 още три пъти.

Сега Вашият инхалатор е готов за употреба и 
ще достави 60 впръсквания (30 дози).

Ежедневна употреба

Кога да замените инхалатора

Ако сте използвали инхалатор с 6 пълнителя, посетете Вашия лекар за нова опаковка от 
лекарствения продукт, съдържаща инхалатор Respimat® за многократна употреба.

ЗАВЪРТЕТЕ
• Капачката трябва да е затворена.
• ЗАВЪРТЕТЕ прозрачната основа по посока на

стрелките върху етикета, докато чуете
щракване (половин оборот).

ОТВОРЕТЕ
• ОТВОРЕТЕ напълно капачката

НАТИСНЕТЕ

Често задавани въпроси

Пълнителят трудно влиза
достатъчно навътре в 
устройството.

Моят Respimat® за 
многократна употреба 
е свършил твърде бързо

Моят Respimat® за 
многократна употреба 
пръска автоматично.

Не мога да натисна бутона
за освобождаване на дозата.

Не мога да завъртя или 
поставя прозрачната 
основа.

Проверете дали неволно сте 
завъртяли прозрачната основа, 
преди да поставите пълнителя. 
Отворете напълно капачката, 
натиснете бутона за 
освобождаване на дозата, след 
това поставете пълнителя.

Сменявате ли пълнителя? 
Новият пълнител излиза навън 
повече от първия пълнител. 
Поставете го навътре, докато 
щракне, после поставете 
отново прозрачната основа.

Използвахте ли Respimat® за 
многократна употреба според 
указанията (две впръсквания/
веднъж дневно)? Respimat® е с 
продължителност на 
използване 30 дни, ако се 
прилагат 2 впръсквания веднъж 
дневно.

Често сте пръскали във въздуха, 
за да проверите дали Respimat® 
функционира? Веднъж след 
като сте приготвили за 
употреба Respimat®, не е 
необходима проверка чрез 
пръскане, при положение че 
устройството се използва 
ежедневно.

Беше ли отворена 
капачката,когато 
завъртяхтепрозрачната 
основа? Затворете капачката, 
и тогава завъртете 
прозрачната основа. 

Натиснали сте бутона за 
освобождаване на дозата при 
завъртане на прозрачната 
основа? Затворете капачката, 
така че бутонът за 
освобождаване на дозата да е 
навън, след което завъртете 
прозрачната основа.

Спряли сте да въртите 
прозрачната основа, преди тя 
да щракне? Въртете 
прозрачната основа, докато 
тя щракне (половин оборот). 

Беше ли отворена капачката, 
когато сменявахте 
пълнителя? Затворете 
капачката, и тогава сменете 
пълнителя.

Завъртяли ли сте прозрачната 
основа? Ако не, въртете 
прозрачната основа, докато 
чуете щракване (половин 
оборот). 

Броячът на дозите на 
пълнителя показва бяла 
стрелка на червен фон? Вашият 
пълнител е свършил. Поставете 
нов пълнител.

Вече сте завъртяли 
прозрачната основа? Ако 
прозрачната основа вече е 
завъртяна, моля следвайте 
стъпки, „ОТВОРЕТЕ“ и 
„НАТИСНЕТЕ“ от указанията 
„Ежедневна употреба“, за да 
пристъпите към използване 
на Вашето  лекарство.

Прозрачната основа се е 
разхлабила и броячът на 
дозите на пълнителя показва 
бяла стрелка на червен фон? 
Вашият пълнител е свършил. 
Поставете нов пълнител.
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Пълнителят се изважда
трудно след като е свършил.

Бутнете и завъртете 
едновременно пълнителя.

Кога да замените пълнителя на инхалаторa Respimat®

Броячът на дозите показва колко впръсквания остават в пълнителя.

Остават 60 впръсквания

Остават по-малко от 10 впръсквания. Вземете нов пълнител.

Вашият пълнител е свършил. Завъртете прозрачната основа, за да се разхлаби
пълнителя. Сега Вашият инхалатор е в заключена позиция. Извадете
пълнителя от инхалатора. Поставете нов пълнител (продължете от стъпка 2).

Поставете пълнителя
• Поставете пълнителя в инхалатора.
• Поставете инхалатора върху твърда

повърхност и го притиснете здраво,
докато чуете щракване.

Моят Respimat® за 
многократна употреба 
не пръска.

Поставили ли сте пълнител?
Ако не сте, поставете пълнител. 
След като веднъж сте сглобили 
Respimat® за многократна 
употреба, не отстранявайте 
прозрачната основа или 
пълнителя, докато не свърши 
пълнителят.

Повторили сте стъпките 
„ЗАВЪРТАНЕ“, „ОТВАРЯНЕ“, 
„НАТИСКАНЕ“ по-малко от три 
пъти, след като степоставили 
пълнителя? Повторете 
стъпките ЗАВЪРТАНЕ, 
ОТВАРЯНЕ, НАТИСКАНЕ три 
пъти след поставяне на 
пълнителя, както е показано в 
стъпки 4 до 6 от указанията 
“Подготовка за употреба”. 

Броячът на дозите на 
пълнителя показва бяла 
стрелка на червен фон? 
Вашият пълнител е свършил. 
Поставете нов пълнител.
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• Издишайте бавно и дълбоко.
• Поставете устните си плътно около

мундщука, без да закривате отворите за
въздух. Насочете Вашият инхалатор към
гърлото си.

• Докато вдишвате бавно и дълбоко през
устата, НАТИСНЕТЕ бутона за освобождаване
на дозата и продължете да вдишвате бавно,
толкова дълго, доколкото е възможно.

• Задръжте дишането за 10 секунди или докато
можете.

• Повторете стъпки „ЗАВЪРТЕТЕ“, „ОТВОРЕТЕ“
и „НАТИСНЕТЕ“, за да приемете пълната
доза, осигурена от 2 впръсквания.

• Затворете капачката на инхалатора до
следващата му употреба.
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