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 PAKKENS INDHOLD 
 

 Inhalator med mundstykke 

 Beskyttelseshætte 

 Eventuelt beskyttelseshylster 

 

   

 

 1. RYST 

 Fjern beskyttelseshætten fra mundstykket.  

 Ryst inhalatoren kraftigt op og ned 3-5 gange for at 

sikre korrekt dosering. Du skal ryste inhalatoren i 

lodret position. Pas på ikke at trykke, mens du ryster 

inhalatoren.  

 

    

 

 2. KLIK 

 Hold inhalatoren mellem pege- og tommelfinger, og 

tryk, indtil du hører et klik. Lad inhalatoren klikke til-

bage igen. Nu er dosis klar til inhalering.  

   

Sådan bruger du Easyhaler® med Bufomix®, 
Buventol®, Formo® eller Giona® 
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 3. INHALÉR 

 Ånd normalt ud, mens du holder inhalatoren væk fra 

munden.  

 Placér mundstykket i munden mellem tænderne, og 

luk læberne tæt omkring det. Du skal placere mund-

stykket godt inde i munden.  

 Tag en kraftig og dyb indånding gennem inhalatoren.  

 Tag mundstykket ud af munden, hold vejret i mindst 

5 sekunder og ånd normalt ud væk fra inhalatoren.  

 Gentag proceduren, hvis du har fået ordineret mere 

end 1 dosis.  

 Sæt beskyttelseshætten tilbage på mundstykket.  

 

 

                
 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ 
 

 Du kan bruge inhalatoren med eller uden beskyt-

telseshylsteret. Inhalatoren kan blive i hylsteret, 

mens du inhalerer.  

 Beskyttelseshylsteret kan gemmes og anvendes 

til næste inhalator.  

 Inhalatoren har en dosistæller, som viser, hvor 

mange doser der er igen. Tælleren drejer sig efter 

hver 5. dosis. Markeringen i tælleren bliver rød, 

når der er 20 doser tilbage.  

 Pust aldrig ud gennem inhalatoren, da det kan til-

stoppe den.  

 Hvis du kommer til at klikke på inhalatoren uden at 

inhalere dosis, eller hvis du ånder ud i den, så tøm 

inhalatoren ved at banke mundstykket let mod en 

bordplade eller mod håndfladen for at tømme in-

halationskammeret for pulver. Dette sikrer korrekt 

dosering.  

 Skyl mund og svælg med vand efter inhalation. 

Dette gælder kun for Bufomix® og Giona®.  

 Du kan se en videodemonstration af inhalations-

teknik her:  

min.medicin.dk/Multimedia/Film/41838385.   

 Du kan ikke bruge spacer til inhalatoren.  

 

 

 

 

SÅDAN OPBEVARER DU INHALATOREN 

 

 Opbevar inhalatoren i original yderpakning indtil 

brug.  

 Opbevar inhalatoren, så den er beskyttet mod 

fugt. Hvis inhalatoren udsættes for fugt, skal du 

udskifte den med en ny.  

 Opbevar inhalatoren med beskyttelseshætten på 

mundstykket for at forhindre, at den utilsigtet frigi-

ver medicin.  

 Notér åbningsdato på grund af begrænset hold-

barhed. Bufomix® og Formo® kan holde sig i 4 

måneder, mens Buventol® og Giona® kan holde 

sig i 6 måneder.  

 Bufomix® og Buventol® må ikke opbevares ved 

temperaturer over 25 grader, mens Formo® og 

Giona® ikke må opbevares ved over 30 grader.  

 

 

SÅDAN RENGØR DU INHALATOREN 
 

 Rengør mundstykket mindst én gang om ugen 

med en blød og tør klud eller papirserviet.  

 Brug aldrig vand eller andre væsker til rengøring, 

da pulveret er følsomt over for fugt.  

 

 

https://min.medicin.dk/Multimedia/Film/93606226
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KONTAKT OG MERE VIDEN 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

os.  

 

 

KILDER 
 

Indlægsseddel Bufomix® Easyhaler (opdateret april 

2018) 

 

Indlægsseddel Buventol® Easyhaler (opdateret okto-

ber 2018) 

 

Indlægsseddel Formo® Easyhaler (opdateret august 

2018) 

 

Indlægsseddel Giona® Easyhaler (opdateret novem-

ber 2017) 

 

 

 
Kontakt 
 
Sygehusapoteket 

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

 

https://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/20615
https://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/20615
https://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/22606
https://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/22606
http://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/21940
http://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/21940
http://www.indlaegssedler.dk/Indlaegssedler/Indlaegsseddel/18313
http://www.indlaegssedler.dk/Indlaegssedler/Indlaegsseddel/18313

