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Hastalığınızın tedavisinde doktorunuzun önerdiği ilaçları doğru

kullanmanız çok önemlidir. Bu nedenle aşağıda diskus şeklindeki

ilaçların kullanımına yer verilmiştir.
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Cihaz yere paralel tutulur ve

mandal “klik” sesi

duyuluncaya kadar geriye

doğru itilir. Böylece cihaz bir

dozluk kullanıma hazır hale

getirilmiş olur.

Baş dik tutularak nefes

rahatça verilebildiği kadar

dışarı verilir, cihaz ağızlığı

dudaklar arasında boşluk

kalmayacak şekilde ağıza

yerleştirilir. 

Mümkün olduğu kadar derin

ve kuvvetli bir nefesle ilaç

içe çekilir. Cihaz ağızdan

çıkartılmadan 10 sn.

beklenir ve süre bitiminde

ağızdan çıkartılır. Nefes

boşaltılır ve başparmak yeri

geriye doğru itilerek kapağı

kapatılır.

Diskus, ağızlık kısmı nemli bir bez ile silinip peçete ile kurulanıp

temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır hale getirilir.

Her türlü sorularınız için doktor veya hemşirenize başvurabilirsiniz.
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