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for use with Metered Dose Inhalers
voor gebruik met inhalers met afgepaste dosis

zur Verwendung in Verbindung mit dem Dosierinhalator per aerosol dosati
per aerosol dosati

para utilização com Inaladores de Doses Calibradas
para utilizar con inhaladores dosificadores

pour utilisation avec les inhalateurs doseurs
Ölçülü Doz Inhaler kullanımı için

για �ρήση µε δσιµετρικές συσκευές εισπνών

INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG

ISTRUZIONI D’USO 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSTRUCCIONES DE USO 
MODE D’EMPLOI

KULLANIM AÇIKLAMALARI
�∆ΗΓΙΕΣ �ΡΗΣΗΣ
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Για �ρήση µε δσιµετρικές συσκευές εισπνών
∆ια�άστε πρ�σεκτικά τις �δηγίες, πριν απ� τη �ρήση τ�υ ΘΑΛΑΜ�Υ ΤΣΕΠΗΣ.
� ΘΑΛΑΜ�Σ ΤΣΕΠΗΣ �ρησιµ�π�ιείται πρ�κειµέν�υ να µειωθεί η δ�ση τ�υ *αρµακευτικ�ύ αερ�λύµατ�ς π�υ ��ρηγείται απ�
τις δ�σιµετρικές συσκευές εισπν�ών (∆ΣΕ), µεσω της διασπ�ράς µεγάλων σωµατιδίων αερ�λύµατ�ς σε δ�ση τέτ�ια, ώστε να
εισπνέεται πι� απ�τελεσµατικά.

Απ�συσκευάστε τ� ΘΑΛΑΜ� ΤΣΕΠΗΣ.
Α*αιρέστε τα καπάκια απ� τη ∆ΣΕ και
τ�ν ΘΑΛΑΜ� ΤΣΕΠΗΣ.

Εισαγάγετε τη ∆ΣΕ στ� εύκαµπτ� άκρ�
υπ�δ��ής ∆ΣΕ τ�υ ΘΑΛΑΜ�Υ ΤΣΕΠΗΣ.

1 2 3

Ανακινήστε καλά τη συσκευή.

Εκπνεύστε αργά και �αθιά και στη
συνέ�εια τ�π�θετήστε τ�ν ΘΑΛΑΜ�
ΤΣΕΠΗΣ στ� στ�µα σας.

Πιέστε τ� δ��εί� της ∆ΣΕ και ψεκάστε µια
δ�ση στ�ν ΘΑΛΑΜ� ΤΣΕΠΗΣ εν�σω
εισπνέετε αργά, έτσι ώστε να µην ακ�υστεί
συριγµ�ς.

4 5 6

Συνε�ίστε να εισπνέετε αργά και
πλήρως.

�δηγίες �ρήσης

7 8 9Πρ�σπαθήστε να κρατήσετε την
αναπν�ή σας για 5 έως
10 δευτερ�λεπτα.

Εκπνεύστε αργά. Επαναλά�ετε τα �ήµατα 3 έως
8 �σες *�ρές σας έ�ει συστήσει �
ιατρ�ς σας.

Τε�νικές πληρ"ρίες
� ΘΑΛΑΜ�Σ ΤΣΕΠΗΣ υπ���ηθά τη ��ρήγηση *αρµάκ�υ µέσω της ∆ΣΕ. Η δια*ραγµατική πλάκα στην εσ��ή τ�υ ΘΑΛΑΜ�Υ ΤΣΕΠΗΣ
ελαττώνει τ�ν αριθµ� των µη εισπνε�µενων (µη θεραπευτικών) σωµατιδίων, π�υ δια*�ρετικά θα εναπ�τίθ�νταν στ� λαιµ� ή στ� στ�µα
σας. Ταυτ��ρ�να, � ΘΑΛΑΜ�Σ ΤΣΕΠΗΣ ��ρηγεί µια επαρκή (θεραπευτική) δ�ση εισπνε�µεν�υ *αρµακευτικ�ύ αερ�λύµατ�ς απ� τη ∆ΣΕ,
η �π�ία εισπνέεται µε ευκ�λία στ�υς πνεύµ�νες. Η διαδικασία αυτή ��ηθά στη µείωση των ανεπιθύµητων παρενεργειών και συµ�άλλει
στην απ�τελεσµατικ�τερη θεραπείας. Σε περίπτωση π�υ έ�ετε απ�ρίες ή πρ��λήµατα κατά τη �ρήση τ�υ ΘΑΛΑΜ�Υ ΤΣΕΠΗΣ,
παρακαλ�ύµε επικ�ινωνήστε µε τ�ν ιατρ� σας.

Πρειδπιήσεις και πρ"υλά%εις
� ΘΑΛΑΜ�Σ ΤΣΕΠΗΣ θα πρέπει να αντικατασταθεί εάν:
1. Τ� κυρίως σώµα είναι ραγισµέν�
2. Τ� εύκαµπτ� άκρ� υπ�δ��ής ∆ΣΕ έ�ει σ�ιστεί
3. Η δια*ραγµατική πλάκα στην εσ��ή τ�υ ΘΑΛΑΜ�Υ ΤΣΕΠΗΣ είναι ραγισµένη ή απ�υσιά7ει.

Καθαρισµ(ς
Με τη συνε�ή �ρήση, στις εσωτερικές επι*άνειες τ�υ ΘΑΛΑΜ�Υ ΤΣΕΠΗΣ θα συσσωρευτεί σκ�νη *αρµάκ�υ. Αυτ� ενδέ�εται να
επηρεάσει την απ�δ�ση της συσκευής. Η συσκευή, µα7ί µε τ�ν πλαστικ� γωνιωτ� �ρα�ί�να της ∆ΣΕ, θα πρέπει να πλένεται τ�υλά�ιστ�ν
µια *�ρά την ε�δ�µάδα µε 7εστ� νερ� και υγρ� απ�ρρυπαντικ� πιάτων. Τ�π�θετήστε �λ�κληρη τη µ�νάδα σε 7εστ� νερ� µε σαπ�ύνι,
πρ�τ�ύ επι�ειρήσετε να α*αιρέσετε τ� εύκαµπτ� άκρ� υπ�δ��ής της ∆ΣΕ. Στη συνέ�εια πλύνετε τη µ�νάδα, 8επλύνετε µε καθαρ�
7εστ� νερ� και α*ήστε τη να στεγνώσει.



"! SEE INSTRUCTIONS FOR USE
ZIE GEBRUIKSAANWIJZING
SIEHE GEBRAUCHSANWEISUNG
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO
CONSULTAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
VEA LAS INSTRUCCIONES PARA EL USO
VOIR LES INSTRUCTIONS POUR L’USAGE

∆ΕΙΤΕ ΤΙΣ �∆ΗΓΙΕΣ �ΡΗΣΗΣ 

Contents : 1 Unit for single patient use non sterile class 1 medical
device
Inhoud: 1 Eenheid voor eenmalig gebruik door de patiënt niet-steriel
klasse 1 medisch hulpmiddel
Inhalt: 1 Einheit zur Einnahme ausschließlich durch einen Patienten.
Nichtsteriles medizinisches Produkt der Klasse 1.
Contenuto: presidio medico di classe 1, non sterile, costituito da 1
unità per l’uso da parte di un singolo paziente
Conteúdo: 1 unidade para utilização num único doente Dispositivo
médico de classe 1 não estéril
Contenido: 1 unidad para uso por un solo paciente
Contenu: 1 unité pour utilisation sur un seul patient

Περιε�(µεν: 1 µνάδα για �ρήση σε έναν µ(ν ασθενή, µη στείρα,
ιατρική συσκευή κατηγρίας 1

MANUFACTURED BY:
GEFABRICEERD DOOR:
HERSTELLER:
PRODOTTO DA:
FABRICADO POR:
FABRICADO CERCA:
FABRIQUÉ PAR: 
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FERRARIS MEDICAL Ltd
4 Harforde Court, John Tate Road, 
Hertford, SG13 7NW, England
Tel: +44 (0) 1992 526 300  
Fax: +44 (0) 1992 526 320
email: info@ferrarismedical.com   
website: www.ferrarismedical.com 
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LOT:

ÜRETICI FIRMA:

KULLANIM IÇIN AÇIKLAMALARA BAKINIZ

I indekiler: 1 adet steril edilmemis, tek hasta kullanımlık 
class 1 medikal r n

ALSO AVAILABLE TO BUY

OOK VERKRIJGBAAR OM TE KOPEN

EBENFALLS KÄUFLICH ZU ERWERBEN

PRODOTTO DISPONIBILE PER L’ACQUISTO

TAMBÉM SE ENCONTRA À VENDA

TAMBIÉN HAY DISPONIBLES PARA ADQUIRIR 

AUSSI EN VENTE 

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΠΡ�Σ ΠΩΛΗΣΗ

DIGER ÜRÜNLERIMIZ 

FERRARIS MEDICAL
KOKO ELECTRONIC 
PEAK FLOW METER


