
Jak używać  Easyhaler®
Więcej informacji zawiera ulotka dołączona do opakowania Easyhaler. Dodatkową pomoc można 
uzyskać u°pracownika opieki zdrowotnej.

Zdjąć nasadkę 
przeciwpyłową z ustnika

Energicznie wstrząsnąć 
Easyhaler 3 do 5 razy

Jeśli zgodnie z°zaleceniami ma być jednorazowo 
podawana więcej niż jedna dawka, należy 
powtórzyć kroki od 2 do 4.
Na koniec założyć nasadkę zabezpieczającą 
na ustnik. 

1 2 Wstrzą-
snąć

• Trzymać inhalator pionowo
• Ścisnąć mocno trzymając

kciuk u podstawy a palec
wskazujący u góry, aż będzie
słychać kliknięcie

• Następnie poczekać na
kolejne kliknięcie i°powrót
inhalatora do pierwotnej
pozycji

3 Kliknąć 4 Wziąć
wdech

Rozwiązywanie problemów
Je˜eli...

• przypadkowo
załadowano
Easyhaler

• należy nacisnąć
Easyhaler
więcej niż
jeden raz

• dmuchn˛˝
do inhalatora

Nast°pnie ...

• postukać
ustnikiem
inhalatora
Easyhaler
o stół lub
dłoń

• Należy wykonać normalny wydech
(ale NIE do inhalatora Easyhaler)

• Umieścić ustnik między zębami
i zacisnąć wokół niego usta

• Wziąć możliwie mocny i głęboki wdech
• Wyjąć inhalator i wstrzymać oddech

na 5 sekund (nie jest to wymagane
w przypadku wszystkich inhalatorów
Easyhaler - sprawdzić informacje
w opakowaniu)

Aby zmniejszyć ryzyko infekcji grzybiczej, 
przepłukać jamę ustną i gardło wodą, którą 
należy następnie wypluć, nie połykać.

Po podaniu wziewnego kortykosteroidu 
(leku stosowanego zapobiegawczo)

Polish  

MARCH 2021/EASYH-413h(1)

 Page 1 of 2



Easyhaler można umieścić w pokrowcu 
ochronnym, aby chronić go przed wilgocią.

W°przypadku przechowywania inhalatora 
Easyhaler w pokrowcu ochronnym, należy 
otworzyć opakowanie i wykonać kroki od 
1 do 4 opisane na następnej stronie, 
a następnie zamknąć pokrowiec.

Należy skontaktować się z zespołem ds. 
informacji medycznych pod numerem 
01635 520300, aby zamówić pokrowiec 
ochronny do inhalatora Easyhaler.

W˛przypadku u˜ywania pokrowca 
ochronnego

Kiedy nale˜y wymieni˝ Easyhaler?
Data ważności jest nadrukowana na opakowaniu, nie 
należy używać inhalatora Easyhaler po jej upływie.

Ulotka dla pacjenta zawiera informację, jak długo można 
używać wyrobu po otwarciu foliowej saszetki. Należy 
zapisać datę otwarcia saszetki, aby jej nie zapomnieć. 

Czyszczenie
Co najmniej raz w tygodniu należy czyścić 
ustnik czystą, suchą szmatką lub chusteczką.

NIE UˆY WAˇ W ODY ANI INNYCH PŁYNÓW.

Zgłaszanie skutków ubocznych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek skutki uboczne, należy zwrócić się 
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Obejmuje to również 
wszelkie możliwe skutki uboczne niewymienione w ulotce 
dołączonej do opakowania. Skutki uboczne można również 
zgłaszać bezpośrednio za pośrednictwem programu Yellow Card 
Scheme pod adresem: www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Zgłaszając skutki uboczne, można pomóc w dostarczeniu 
dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa leku.
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Easyhaler jest wyposażony w licznik 
pokazujący, ile pojedynczych dawek 
pozostało w inhalatorze.

• Licznik przesuwa się po każdych
5 pojedynczych dawkach

• Gdy cyfry zmienią kolor na czerwony, oznacza
to, że pozostało tylko 20 pojedynczych dawek
i°wtedy należy poprosić o nową receptę na
nowy inhalator Easyhaler.

• Kiedy licznik wskaże 0, należy zmienić
inhalator na nowy inhalator Easyhaler,
w pustym inhalatorze pozostanie niewielka
ilość proszku, którego nie należy używać.

Licznik

Aby obejrzeć film z°instrukcjami, jak korzystać z°wyrobu, należy zeskanować 
kod QR lub wejść na adres strony internetowej umieszczony na pudełku 
Easyhaler, w°ulotce dołączonej do opakowania lub na etykiecie inhalatora.
W°przypadku produktów Easyhaler, na których opakowaniu nie ma kodu 
QR ani adresu strony internetowej, należy odwiedzić stronę www.oeh.fi/uk, 
aby uzyskać dostęp do filmu wideo.

INSTRUKTAˆ OWY FILM WIDEO DOTYCZĄCY 
SPOSOBU UˆYCIA EASYHALER
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