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 INHALATOREN BESTÅR AF:  

1. Beskyttelseslåg 

2. Mundstykke 

3. Basisdel 

4. Trykknap til perforering af kapslen 

5. Kapselkammer 

   

 

 1.  

 Skub beskyttelseslåget opad.  

   

 

 2. 

 Hold godt fast på inhalatorens basisdel, og åbn 

mundstykket ved at skubbe det opad i pilens retning.   

   

  

Sådan bruger du Zonda-inhalator med hårde 
Braltus-kapsler 
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 3. 

 Tag en kapsel ud af pakningen og luk den igen. Læg 

kapslen i kapselkammeret i inhalatorens basisdel. 

Anbring ikke kapslen direkte i mundstykket.  

   

 

 4.  

 Luk mundstykket ned, indtil du hører et klik. Beskyt-

telseslåget skal forblive åbent.  

   

 

 5.  

 Hold inhalatoren med mundstykket opad, og tryk per-

foreringsknappen helt ind én gang. Dette laver huller 

i kapslen, og medicinen kan nu frigives, når du inha-

lerer.  
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 6.  

 Hold inhalatoren væk fra munden og pust helt ud.  

   

 

 7.  

 Placér mundstykket i munden og hold hovedet opret. 

Slut læberne tæt rundt om mundstykket, og træk vej-

ret dybt og langsomt, så du kan høre og føle, at 

kapslen vibrerer inde i kammeret. Hold vejret så 

længe som muligt, mens du tager inhalatoren væk 

fra munden. Træk vejret normalt. Gentag trin 6 og 7 

for at sikre, at kapslen er helt tom.  

   

 

 8. 

 Efter brug åbnes mundstykket igen, og den tomme 

kapsel rystes ud. Luk mundstykket og beskyttelses-

låget, før du lægger inhalatoren væk.  
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ 
 

 Inhalatoren må kun bruges til kapslerne i samme 

pakke. Genbrug ikke inhalatoren til en ny pakke 

med kapsler.  

 Pust aldrig ind i inhalatoren.  

 Du kan se en videodemonstration af inhalations-

teknik her:  

min.medicin.dk/Multimedia/Film/196719041.  

 Du kan ikke bruge spacer til inhalatoren.  

 

 

SÅDAN OPBEVARER DU INHALATOREN 

 

 Opbevar inhalatoren ved stuetemperatur.  

 Hold beholderen tæt lukket, og opbevar medicinen 

i den originale emballage for at beskytte den mod 

fugt.  

 Medicinen skal anvendes inden for 30 dage 

(pakke med 15 kapsler) eller 60 dage (pakke med 

30 kapsler) efter åbning.  

 

 

SÅDAN RENGØR DU INHALATOREN 

 

 Mundstykket kan rengøres med en tør klud eller 

serviet efter brug. 

 

 

KONTAKT OG MERE VIDEN 

 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

os.  

 

 

KILDER 
 

Indlægsseddel Braltus Zonda (opdateret maj 2017) 

 

Produktresumé for Braltus, inhalationspulver, hårde 

kapsler (opdateret november 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt 
 
Sygehusapoteket 

Tlf.: 97 66 58 57 
Mail: laegemiddelinformation@rn.dk 
Vi træffes bedst:  
Mandag – fredag kl. 8.00 – 15.00 
 

 

https://min.medicin.dk/Multimedia/Film/196719041
https://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/15695
https://produktresume.dk/AppBuilder/search?utf8=%E2%9C%93&id=&type=&q=braltus&button=S%C3%B8g
https://produktresume.dk/AppBuilder/search?utf8=%E2%9C%93&id=&type=&q=braltus&button=S%C3%B8g

