Gewissheit mit jedem Atemzug

Instrukcja obsługi
Szanowny Pacjencie,
Twój lekarz przepisał Ci nowy inhalator. Nazywa się
Novolizer® i jest szczególnie łatwy i bezpieczny w obsłudze.
Dzięki niemu ocenisz wizualnie, akustycznie i smakowo, czy inhalacja przebiegła
pomyślnie. Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się w opakowaniu Novolizera®.
Przygotowanie Novolizera®:

1. Wyjąć nabój z pojemnika ochronnego.

2. Lekko ścisnąć
rowkowane powierzchnie pokrywki,
odsunąć ją od kolorowego przycisku
i zdjąć do góry.

3. Włożyć nabój w taki
sposób, aby okienko
licznika było zwrócone do ustnika.

4. Włożyć pokrywkę od
góry do bocznych
prowadnic i przesunąć w kierunku kolorowego przycisku.

Inhalacja za pomocą Novolizera®:

Klik
1. Zdjąć nasadkę
ochronną z ustnika.

2. Mocno nacisnąć przycisk dozujący. Okienko
kontrolne zmienia kolor z czerwonego na
zielony. Zwolnić przycisk.

3. Zrobić głęboki wydech, nie kierując go
w stronę urządzenia.
Włożyć ustnik do ust,
obejmując go wargami i wziąć mocny
wdech. Prawidłowy
przebieg inhalacji
jest sygnalizowany
„kliknięciem“ i zmianą koloru okienka
kontrolnego na
czerwony.

Gewissheit mit jedem Atemzug

Wymiana naboju:
Gdy z przodu w małym
okienku licznika w
zakreskowanym polu pojawia
się liczba zero, należy włożyć
nowy nabój (patrz Przygotowanie
Novolizera®).

Czyszczenie Novolizera®:
1. Zdjąć nasadkę ochronną i usunąć ustnik.
W tym celu obrócić
nieco ustnik w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara,
a następnie zdjąć.

2. Obrócić głowicę
Novolizera® i zdjąć
nasadkę dozującą
najpierw do przodu,
a następnie do góry.

Regularnie czyścić ustnik – nasadkę dozującą i obudowę miękką, suchą ściereczką, nie pozostawiającą
włókien. Pozostałości proszku w urządzeniu można usunąć lekko wytrząsając.

Ważne! Do konserwacji przyrządu nie wolno używać żadnych środków
czyszczących ani wody.
3. Włożyć nasadkę
dozującą skośnie od
góry i docisnąć we
właściwej pozycji.

4. Włożyć ustnik z
kołkiem po lewej
stronie do wybrania i
obrócić w prawo
do zatrzaśnięcia.

Jak często musisz wykonywać inhalację?
rano:

wieczorem:

Bei Bedarf an weiteren Bedienungsanleitungen
in Kurzform bitte die beigefügte Antwortkarte
ausfüllen und an uns zurücksenden.

Bitte hier abtrennen

Ich möchte den Abreißblock
„Bedienungsanleitung für den
Novolizer® von MEDA“

Bitte
freimachen

nachbestellen.
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