
Cum se utilizează  Easyhaler®
Pentru mai multe informații, citiți prospectul dispozitivului Easyhaler. Dacă aveți nevoie de asistență 
suplimentară, solicitați sfaturi din partea personalului medical.

Îndepărtați capacul de 
protecție de pe 
dispozitivul de dozare

Agitați Easyhaler în mod 
energic de 3–5 ori

Dacă vi s-a prescris mai mult de o doză la 
fiecare aplicare, repetați pașii 2–4.
La final, înlocuiți capacul de siguranță 
de pe dispozitivul de dozare. 

1 2 Agitați

• Țineți inhalatorul în poziție
verticală

• Apăsați ferm, ținând
degetul mare la bază și
degetul arătător în partea
superioară, până când
auziți un clic

• După aceea, lăsați
dispozitivul să revină
la poziția inițială

3 Apăsați 4 Inhalați

Soluționarea problemelor
Dacă...

• ați încărcat
Easyhaler în
mod accidental

• apăsați pe
Easyhaler
mai mult
decât o dată

• suflați în
inhalator

După aceea...

• bateți ușor
dispozitivul
de dozare
al Easyhaler
de o masă
sau în palmă

• Expirați normal (dar NU în Easyhaler)
• Amplasați dispozitivul de dozare între

dinți și închideți strâns buzele în jurul
acestuia

• Inspirați cât se poate de adânc
• Scoateți inhalatorul și țineți-vă respirația

timp de 5 secunde (nu este obligatoriu
pentru toate produsele Easyhaler;
consultați informațiile din pachet)

Pentru a reduce riscul unei infecții fungice, 
clătiți-vă gura și gâtul cu apă și scuipați, 
nu înghițiți.

După administrarea dozei cu corticosteroizi 
inhalatori (măsuri de siguranță)
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Pentru a-l proteja împotriva umezelii, 
Easyhaler poate fi folosit cu o carcasă 
de protecție.

Cu Easyhaler în carcasa de protecție, 
deschideți carcasa și urmați pașii 1–4 
de pe verso, apoi închideți carcasa.

Pentru a solicita o carcasă de protecție 
pentru Easyhaler, contactați echipa 
noastră de informații medicale la numărul 
01635 520300.

Dacă utilizaţi o carcasă de protecţie Când trebuie să înlocuiţi 
Easyhaler?
Data de expirare este tipărită pe ambalaj. Nu utilizați Easyhaler 
după această dată.

În prospect veți găsi informații privind perioada de utilizare 
a dispozitivului după ce ați deschis folia protectoare. Pentru 
a reține acest lucru, notați data la care ați deschis folia 
protectoare.

Curăţarea
Curățați dispozitivul de dozare cel puțin o dată 
pe săptămână cu un șervețel sau cu o lavetă 
uscată și curată.

NU UTILIZAŢI APĂ SAU ALTE LICHIDE.

Raportarea efectelor secundare
Dacă prezentați orice efecte secundare, consultați medicul, 
farmacistul sau asistentul medical. Acestea includ toate 
efectele secundare posibile care nu sunt menționate în prospect. 
De asemenea, puteți raporta efectele secundare în mod direct, 
accesând Yellow Card Scheme la adresa: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Prin raportarea efectelor secundare, puteți ajuta la furnizarea 
de informații suplimentare privind siguranța medicamentului.

Orion Pharma (UK) Ltd, 
Abbey Gardens,
4 Abbey Street,
Reading, RG1 3BA, UK 
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Easyhaler este echipat cu un contor care indică 
numărul de doze unice rămase în inhalator.

• Indicația contorului se schimbă după fiecare
5 doze unice

• Atunci când numerele devin roșii, au mai
rămas numai 20 de doze unice. În acest
moment, trebuie să solicitați o rețetă nouă
pentru un Easyhaler nou.

• Atunci când contorul ajunge la 0, începeți
să utilizați noul Easyhaler. În inhalatorul gol
va rămâne o cantitate mică de pudră, care
nu trebuie folosită.

Contorul

Puteți scana codul QR sau accesa adresa web de pe cutia 
produsului Easyhaler, de pe prospect sau de pe eticheta 
inhalatorului pentru a urmări un videoclip despre modul de 
utilizare al dispozitivului.
Pentru produsele Easyhaler cu ambalaj fără cod QR sau adresă 
web, accesați www.oeh.fi/uk pentru a urmări videoclipul.

VIDEOCLIP CU INSTRUCŢIUNI PENTRU EASYHALER
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