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10. Coloque o bucal entre os lábios e os dentes
(não cobrir as ranhuras de passagem de ar
com os lábios ou os dedos durante a inalação)

Informação

11. Inspire lenta e profundamente a uma velocidade
suficiente de forma a ouvir a cápsula a girar.

14. Se não ouvir a cápsula a girar, pode bater
suavemente na câmara do inalador de forma
a soltar a cápsula.
15. Se a cápsula não puder ser solta e o pó não
puder ser inalado, use outra cápsula.
16. No final da inalação verifique se a cápsula
está vazia, senão pode repetir os passos desde
o 10 até ao 14.
17. Deite fora a cápsula.
18. Limpe o bucal com um lenço.

Tenha atenção:
•

Utilize apenas o inalador contido na embalagem.

•

As cápsulas de colistimetato de sódio são apenas para inalação. Não as engula.

•

Conserve sempre as cápsulas na embalagem. Retire-as apenas imediatamente
antes de usar.

•

Mantenha as cápsulas e o inalador num local limpo e seco, à temperatura
ambiente.
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13. Expire lentamente.
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12. Retire o inalador da boca e sustenha a
respiração até 10 segundos.

Colistimetato
de sódio 125mg
(colistina)

pó para inalação, cápsulas
O que é e para que é utilizado?
O colistimetato de sódio é um antibiótico
que está indicado para o tratamento das
infeções pulmonares por Pseudomonas
aeruginosa.
Como devo tomar o colistimetato
de sódio para inalação?
A dose habitual é de uma cápsula duas vezes ao dia, de 12 em 12 horas, após a cinesiterapia respiratória.
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É utilizado continuamente ou em alternância com outro antibiótico recomendado
pelo seu médico.
O colistimetato de sódio em cápsulas é
utilizado num dispositivo próprio, que vem
em cada embalagem para 28 dias, chamado Turbospin. Deverá ser mudado quando
se inicia uma caixa nova.
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É composto pelos seguintes componentes:

2. Desenrosque o bucal,
expondo a câmara do inalador.

Clip
Tampa

3. Retire uma cápsula da embalagem, extraindo
o alumínio, sem a esmagar. Uma vez retirada,
a cápsula deve ser utilizada imediatamente.

Bucal

ranhuras para passagem de ar

4. Insira cuidadosamente a cápsula na câmara
com a extremidade mais larga primeiro.

câmara
corpo do inalador
5. Volte a colocar o bucal, enroscando-o.
pistão

Como se prepara e faz a inalação?

1. Retire a tampa, puxando suavemente.

6. Segure o inalador na vertical, com o bucal virado
para cima.

7. Empurre suavemente o pistão para cima até
chegar à linha visível (a cápsula fica na posição
certa antes da perfuração).
8. Continue a empurrar o pistão
até onde conseguir e solte-o.
9. Expire lentamente

