OptiChamber Diamond
OptiChamber Diamond antistatisk
kammer med ventil

Brugsanvisning

Fjern hætterne både på
inhalatoren og mundstykket

Efterse anordningen for
beskadigelse og manglende
dele før brug. Fjern
fremmedlegemer eller snavs
fra anordningen og den
valgfrie maske. Brug ikke
anordningen, hvis der er
beskadigede eller manglende
dele. Henvend dig til Philips
Respironics kundeser vice,
hvis du har nogen spørgsmål
eller har behov for at udskifte
OptiChamber Diamond.

Når du bruger OptiChamber
Diamond med en LiteTouch
maske, så placer masken på
mundstykkets ende og drej
forsigtigt, indtil den sidder
godt fast.

Sæt inhalatoren godt ind i den
fleksible åbning på
endehætten (adapteren), og
ryst hele samlingen iht.
inhalatorens anvisning.

Put læberne omkring
mundstykket, og hold dem
tæt. Udløs inhalatoren, og
begynd langsomt at trække
vejret 5-6 gange. Træk vejret
langsommere ind, hvis
inhaleringsflow-alarmen høres
for optimal deponering.

Hvis du bruger maske, så hold
masken tæt og fast op imod ansigtet,
så den er tæt. Hvis yderligere doser
er blevet ordineret af din læge,
sågentag ovenstående procedure
efter behov. (6A) Dæk ikke
udåndingsventilen, mens du bruger
anordningen. (6B) Bloker ikke for
inhaleringsflowalarmen under brug.
(6C)

Tag den beskyttende hætte af.
(A) Fjern endehætten.
(B) Hvis du bruger en maske,
så fjern masken.

Drej på mundstykket for at
skille den ad.

Anordningen: Delene
bevæges kraftigt omkring i
varmt sæbevand tilsat
flydende vaskemiddel i et
minut. Lad delene ligge i blød
i mindst 10 minutter. Masken:
Bevæges kraftigt omkring i
varmt sæbevand i 2 minutter,
eller sættes i blød i 10
minutter.

Skyl anordningen og masken
med rent, rindende varmt
vand, og ryst fugtigheden ud
af anordningen. Lad alle dele
lufttørre grundigt, før du
samler dem igen.

Samles ved at placere
mundstykket over kammeret
og låses ved at dreje det.
Sæt endehætten på
kammeret.

Hvis du bruger en maske, så sæt den
på mundstykket igen.

Kun til brug på en enkelt patient.
Denne anordning kan tages i brug
umiddelbar t efter udpakning.
Læs både disse anvisninger og
anvisningerne for inhalatoren
(pMDI, Pressurized Metered Dose
Inhaler) inden brug. Følg altid din
læges anvisninger.

Rengøringsvejledning
Det anbefales, at OptiChamber
Diamond VHC'en og den evt.
anvendte maske vaskes en gang om
ugen. Forsigtig: Pas på ikke at
fjerne eller beskadige ventilerne fra
OptiChamber Diamond VHC
under rengøringen. Må kun gøres
ren iht. anvisningerne. Må ikke
steriliseres eller koges.

Forsigtig:
Brug kun OptiChamberen til det formål, den er beregnet til iht.
brugsanvisningen. Følg de givne rengøringsanvisninger.
OptiChamberen og masken må ikke vaskes i en opvaskemaskine.
Brug ikke metoder eller materialer, som ikke er anbefalet, til at
rengøre OptiChamberen eller masken. Følg lægens anvisninger.
Efterlad ikke OptiChamberen eller masken uden opsyn, hvor der er
børn til stede. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal bruge
denne OptiChamber, så henvend dig til din læge.

Indikationer for brug:

Vigtigt:

OptiChamber Diamond med ventil er beregnet til brug for
patienter, med behov for aerosol medicin i samråd med en læge.
Anordningen er beregnet til administrering af aerosoliseret
medicin. Den er beregnet til brug i hjemmet og på hospitaler og
klinikker.

Gem disse anvisninger og opbevar dem på et sikkert sted. Følg
de anvisninger, som fabrikanten har vedlagt inhalatoren. Denne
anordning og den valgfrie maske indeholder ingen naturlig
latexgummi. Opbevar OptiChamberen og den valgfrie maske på
et passende rent sted, såsom i en ren plastikpose.

