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Informação

Nebulizador
eletrónico
de malha vibratória
Como se prepara a nebulização?
1.

Remova a tampa do reservatório desenroscando-a no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio.

2. Verta todo o conteúdo da medicação para o reservatório. A capacidade máxima do
reservatório da medicação é de 6ml.

3. Feche o reservatório da medicação alinhando as guias de encaixe da tampa com as
ranhuras do reservatório. Pressione e rode a tampa o mais possível no sentido dos
ponteiros do relógio .
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4. Pressione e segure o botão On/Off na unidade de comando durante alguns
segundos. Ouvirá um som e a luz de estado ficará verde. Após alguns segundos,
uma névoa de aerossol começará a fluir para o interior da câmara do nebulizador.

5. Coloque o bucal na boca. Comece a respirar, lenta e profundamente pela boca.
Evite respirar através do nariz.

6. Quando o tratamento tiver terminado, ouvirá 2 sons.
7.

Abra a tampa do reservatório para se assegurar de que todo o medicamento foi
utilizado. Algumas gotas de medicamento podem permanecer no reservatório
(cerca de 0,5-1ml). Se tiver mais, volte a colocar a tampa do reservatório e reinicie
o tratamento.

8. Assim que o tratamento esteja terminado, desligue a unidade de comando e
desmonte o nebulizador para o limpar e desinfetar.

9. Se por algum motivo tiver de interromper o tratamento, pressione e mantenha o

fármaco, da viscosidade do mesmo e do padrão de inalação do utilizador. No caso
dos antibióticos é mais demorado, não devendo ultrapassar os 10 minutos.

A capacidade máxima de líquido do reservatório da medicação é de 6ml.
No final da nebulização resta sempre um volume residual de 0,5-1 ml.
Nota: O dispositivo Altera ® é utilizado apenas para administração de aztreonam inalado.
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10. A inalação demorará cerca de 2–5 minutos, dependendo da quantidade do
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botão On/Off durante um segundo completo para desligar e faça o mesmo para
reiniciar.

