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Tenha em atenção:

•

Existe um disco por cada conjunto de 30 frascos.

•

Não se esqueça que este disco servirá para nebulizar todos os frascos contidos
na caixa e não pode perdê-lo, devendo confirmar sempre antes de iniciar a
nebulização, que ele se encontra colocado no dispositivo.

•

É normal que ao fechar a câmara de medicação se entorne uma pequena parte do
líquido.

•

Não devem estar equipamentos eletrónicos a menos de um metro de distância,
mesmo que desligados.

•

Este nebulizador não deve ser usado na presença de gases medicinais, como por
exemplo oxigénio.

A capacidade máxima de líquido do reservatório da medicação é de 1 ml.
No ﬁnal da nebulização resta sempre um volume residual de 0,1-0,2 ml.
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Em cada caixa de medicação vem um cartão com um disco colado que permite
o funcionamento do nebulizador. Este deve ser colocado na ranhura que se
encontra do lado direito do botão cinzento de ligar/desligar.
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•

Informação

Nebulizador eletrónico
de malha vibratória
com sistema de libertação
adaptada AAD
Este nebulizador é composto
por corpo do nebulizador,
a câmara da medicação,
a peça bucal de administração
e a tampa da câmara em
malha.

Centro de Referência

Fibrose Quística

Antes de fazer o primeiro
tratamento deverá:
• Carregar a bateria durante 3-6 horas
ou até ser visível o símbolo de carga total.
• Inserir o disco de doseamento, que é
fornecido num cartão na embalagem
do seu fármaco, na ranhura na parte da
frente do I-neb. Caso não insira o disco, o
nebulizador não funcionará. Deixe o disco
dentro do I-neb entre os tratamentos.
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Como se prepara a nebulização?
1.

Verta toda a solução preparada na câmara da medicação com ajuda do funil.

2. Coloque o filtro sobre a câmara da medicação, certificando-se de que ao fechar
faz clique. Pode acontecer que ao fechar a câmara de medicação se entorne uma
pequena parte do líquido.

Peça bucal

3. Adapte o bucal.
4. Ligue o nebulizador premindo o botão cinzento.
Tampa da câmara em malha

5. No visor aparecerá uma cara e o número de doses que ainda se pode fazer
com o disco.

6. Coloque-se na posição de sentado, com os cotovelos sobre uma mesa.
Câmara da medicação

7.

Coloque o bucal na boca, com o nebulizador na posição horizontal, com o visor
virado para baixo. Quando o nebulizador não está no ângulo correto, ouvir-se-á
um sinal sonoro (4 bips curtos).

8. Comece a respirar, lenta e profundamente pela boca. Quando a medicação
começa a ser administrada sente-se uma ligeira vibração.

Corpo

9. Se houver necessidade de parar para descansar ou tossir, o aparelho para
automaticamente sem haver perda de medicação. Se a interrupção for menor
que 10 minutos o tratamento manter-se-á.

10. Quando a medicação tiver terminado ouvir-se-á um sinal sonoro (bip longo e
contínuo) e aparecerá uma cara sorridente.
O tempo de inalação é de 3 a 4 minutos, variando de pessoa para pessoa.

