
Hastalığınızın tedavisinde doktorunuzun önerdiği ilaçları doğru

kullanmanız çok önemlidir. Bu nedenle aşağıda inhaler ilaçların

doğru kullanım şekline yer verilmiştir.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

“Bir Nefes Sıhhat Gibi„
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Kapak çıkartılır, ağızlık ok 

yönünde döndürülerek 

açılır, kapsül kullanmadan 

hemen önce ambalajından 

çıkartılarak kapsul 

haznesine yerleştirilir ve 

ağızlık kapatılır.
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Cihaz dik tutularak cihazın iki

yanında bulunan düğmelere 1

kez sıkıca bastırılır ve ilaç

delinir.

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 nefes alınarak

ilaç içe çekilir, cihaz ağızdan

çıkartılmadan 10 sn beklenir

ve ağızdan çıkarılır. Nefes

verilir. İşlem bitiminde cihaz

içindeki boş kapsül çıkarılarak

kapağı kapatılır.

İnhaler, boş kapsül çıkartıldıktan sonra sabunlu su ile yıkanıp

durulanarak temizlenir ve peçete ile kurulanarak tekrar kullanıma

hazır hale getirilir. Her türlü sorunuz için doktor veya hemşirenize

başvurabilirsiniz.
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