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ÆSKENS INDHOLD 

 

  

   

 

 1. KLARGØRING AF DOSIS 

 Træk beskyttelseshætten ned, indtil du hører et klik.  

 Dosistælleren har nu talt 1 ned, og medicinen er klar 

til at blive inhaleret.  

 

   

  
 

 

Sådan bruger du Ellipta-inhalator med Anoro-
inhalationspulver 
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 2. INHALÉR DIN MEDICIN 

 Hold inhalatoren væk fra munden og tag en dyb ud-

ånding. Ånd ikke ud i inhalatoren.  

 Placér mundstykket mellem læberne og fortæn-

derne, og luk læberne godt sammen omkring mund-

stykket. Spær ikke for luftkanalerne med fingrene.  

 Tag en lang, jævn og dyb indånding. Hold vejret så 

længe som muligt (i mindst 3-4 sekunder).  

 Fjern inhalatoren fra munden og ånd stille og roligt 

ud. 

   

 

 3. LUK INHALATOREN 

 Skub beskyttelseshætten så langt tilbage som mu-

ligt, så den dækker for mundstykket.  

 

 

   

 

   
VÆR OPMÆRKSOM PÅ 
 

 Inhalatoren indeholder afmålte doser og er klar til 

brug.  

 Omryst ikke inhalatoren.  

 Selvom inhalatoren bruges korrekt, er det ikke sik-

kert, at medicinen kan smages eller mærkes.  

 Hvis du åbner og lukker beskyttelseshætten uden 

at inhalere medicinen, vil dosis gå tabt.  

 Inhalatoren har en dosistæller, som viser, hvor 

mange doser der er tilbage. Når der er under 10 

doser tilbage, vises halvdelen af dosistælleren i 

rødt.  

 Hvis dosistælleren ikke tæller nedad, når du hører 

klikket, vil inhalatoren ikke afgive medicin.  

 Du kan se en videodemonstration af inhalations-

teknik her:  

min.medicin.dk/Multimedia/Film/93606226  

 Du kan ikke bruge spacer til inhalatoren.  

 

 

SÅDAN OPBEVARER DU INHALATOREN 

 

 Opbevar spaceren ved stuetemperatur (ikke over 

30 grader).  

https://min.medicin.dk/Multimedia/Film/93606226


 

Sygehusapoteket  Side 3 af 3 
www.rn.dk 

 Inhalatoren skal anvendes inden for 6 uger efter 

åbning af pakken.  

 

 

SÅDAN RENGØR DU INHALATOREN 
 

 Rengør mundstykket med en ren og tør serviet, 

før beskyttelseshætten lukkes.  

 

 

KONTAKT OG MERE VIDEN 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

os.  

 

 

KILDER 
 
Indlægsseddel Anoro Ellipta (opdateret juni 2018) 

Produktresumé for Anoro Ellipta, inhalationspulver 

(opdateret februar 2019) 

 

 

 
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/23254
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/anoro-ellipta-epar-product-information_da.pdf
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/anoro-ellipta-epar-product-information_da.pdf

