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SAĞLIK BAKANLIĞI

SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

“Bir Nefes Sıhhat Gibi„

ÖLÇÜLÜ DOZ İNHALER 

İLAÇLARININ KULLLANIMI

Hastalığınızın tedavisinde doktorunuzun önerdiği ilaçları doğru

kullanmanız çok önemlidir. Bu nedenle aşağıda inhaler kullanım

şekline yer verilmiştir. 

Kapak çıkartılır, tüp 

çalkalanarak inhaler içindeki 

ilacın tamamen karışması 

sağlanır. İnhaler resimde 

gösterildiği gibi baş parmak 

altta işaret parmak üstte olacak 

şekilde iki parmak arasında dik 

tutulur.
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Baş dik tutularak inhaler aynı

düzeye getirilir, nefes rahatça

verilebildiği kadar dışarı verilir,

inhaler ağızlığı ağıza

yerleştirilir ve dudaklar sıkıca

kapatılır.

İnhaler ağızdan çıkartılmadan 10 sn. beklenir ve ağızdan çıkartılır.

Nefes verilir ve kapağı kapatılır. İlaç ikinci kez kullanılacaksa 1 dk.

sonra işlem tekrarlanır. 

Kullanım sonrasında ilaç tüpü çıkartılıp ağızlık sabunlu su ile

yıkanıp durulanarak temizlenir ve kurutularak tekrar kullanıma hazır

hale getirilir.

Bilgi almak için doktor veya hemşirenize başvurabilirsiniz.

Mümkün olduğu kadar derin ve

kuvvetli nefes alınır, aynı

zamanda madeni tüp aşağıya

bastırılarak İlaç içe çekilir. 
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