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1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Γενικά
Διαβάστε πλήρως και προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Μην απορρίπτετε τις οδηγίες διότι μπορεί να σας 
χρειαστούν για μελλοντική αναφορά. Εάν δεν τηρείτε τις οδηγίες χρήσης, δεν αποκλείεται η πιθανότητα να προκληθεί 
τραυματισμός ή ζημιά στη συσκευή.
Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή εάν η κατάστασή σας επιδεινωθεί, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε αμέσως με 
τον γιατρό σας.

1.2 Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης
Οι παρούσες οδηγίες χρήσης προορίζονται για οικιακή χρήση. Διατίθεται ξεχωριστό αντίγραφο οδηγιών χρήσης που 
προορίζεται για τους ειδικευμένους γιατρούς.

1.3 Δομή των οδηγιών ασφαλείας
Στις παρούσες οδηγίες χρήσης οι προειδοποιήσεις ασφαλείας ταξινομούνται σύμφωνα με τον βαθμό επικινδυνότητας:
- Η λέξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων οι οποίοι, χωρίς τη λήψη προληπτικών 

μέτρων, μπορούν να αποτελέσουν την αιτία σοβαρού τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου.
- Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων οι οποίοι, χωρίς τη λήψη προληπτικών μέτρων, 

μπορούν να αποτελέσουν αιτία για μικρούς ή μέτριους τραυματισμούς ή να επηρεάσουν αρνητικά τη θεραπεία.
- Η λέξη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ χρησιμοποιείται για την επισήμανση γενικών προληπτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνο-

νται προκειμένου να μην προκληθεί ζημιά στο προϊόν κατά τη χρήση.

1.4 Θεραπεία βρεφών, παιδιών και ατόμων που χρειάζονται βοήθεια
Βρέφη, παιδιά και άτομα που χρειάζονται βοήθεια πρέπει να επιβλέπονται συνεχώς από κάποιον ενήλικα κατά τη 
διάρκεια της αναπνευστικής θεραπείας τους.
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπείας. Τα άτομα που ανήκουν 
σε αυτή την ομάδα συχνά υποτιμούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
Το προϊόν περιέχει μικρά μέρη. Τα μικρά μέρη μπορεί να μπλοκάρουν τους αεραγωγούς και να προκαλέσουν τον κίν-
δυνο πνιγμού. Επομένως, επιβεβαιώνετε πάντα ότι όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος φυλάσσονται μακριά από βρέφη 
και μικρά παιδιά.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ασθενείς που είναι σε θέση να αναπνέουν από μόνοι τους 
και που έχουν συνείδηση. Με αυτόν και μόνο τον τρόπο εξασφαλίζεται η αποτελεσματική θεραπεία και αποφεύγεται ο 
κίνδυνος πνιγμού.

1.5 Υγιεινή
Χρησιμοποιείτε μόνο τον αεροθάλαμο και τα εξαρτήματα που έχουν καθαριστεί και στεγνώσει σύμφωνα με την περι-
γραφή στο κεφάλαιο 4 για αναπνευστική θεραπεία. Τυχόν μόλυνση και εναπομένουσα υγρασία ενισχύουν την ανάπτυ-
ξη βακτηρίων και συνεπώς αυξάνεται ο κίνδυνος λοίμωξης.
Γι’ αυτό, ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες υγιεινής:
- Ο κάθε αεροθάλαμος θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο σπίτι και από έναν μόνο ασθενή για λόγους 

υγιεινής.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει και στεγνώσει τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Για τον καθαρισμό και, χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο πόσιμο νερό βρύσης.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν καλά μετά από καθαρισμό και απολύμανση.
- Μην αποθηκεύετε τον ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ και τα εξαρτήματά του σε περιβάλλον με υγρασία ή μαζί με βρεγμένα αντικεί-

μενα.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2.1 Εξαρτήματα
Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος DALU περιέχονται στη συσκευασία σας. Εάν κάποιο από αυτά απουσιά-
ζει, ενημερώστε αμέσως το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν της DALU.

Αρ. Εξαρτήματα Χαρακτηριστικά/Μέγεθος
L (Ενήλικες) C (Παιδιά) I (Βρέφη)

1. Μάσκες √ x x
x √ x
x x √

2. Καπάκι προστασίας (προαιρετικό) √ √ √
3. Επιστόμιο √ √ √
4. Αποθηκευτικό σώμα √ √ √

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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5. Πίσω μέρος √ √ √
6. Βαλβίδες √ √ √
7. Σφυρίχτρα (προαιρετικό) √ √ √
Σημείωση: Το σύμβολο «√» υποδηλώνει την παρουσία του συγκεκριμένου εξαρτήματος ενώ το σύμβολο 
«×» την απουσία του

2.2 Προοριζόμενη χρήση
Ο ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ είναι ένας διαχωριστικός θάλαμος που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φαρμακευτικά σπρέι ή 
«συσκευές εισπνοών καθορισμένης δόσης» για την αντιμετώπιση παθήσεων των αναπνευστικών οδών.

2.3 Προβλεπόμενη χρήση
Το SPACER είναι ένας θάλαμος συγκράτησης που διευκολύνει την εισπνοή από μια συσκευή εισπνοής μετρημένης 
δόσης.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο φάρμακα που έχουν εγκριθεί για θεραπεία με εισπνοή. Λάβετε υπόψη τυχόν περιο-
ρισμούς στις οδηγίες χρήσης του εν λόγω φαρμάκου.
Για να διασφαλίσετε τη σωστή θεραπεία, χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ DALU.

2.4 Αντενδείξεις
Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις.

2.5 Συνδυασμοί προϊόντος
Ο ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις παρακάτω μάσκες: Μάσκα DALU για βρέφη (για παιδιά κάτω των 
2 ετών) Μάσκα DALU για παιδιά (για παιδιά από 2 έως 4 ετών)
Μαλακή μάσκα DALU για ενήλικες (για παιδιά άνω των 4 ετών και για ενήλικες που δεν μπορούν να εισπνεύσουν 
χρησιμοποιώντας το επιστόμιο)

2.6 Περιγραφή λειτουργίας
Όταν χρησιμοποιείται μαζί με κατάλληλη μάσκα, ο ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ενδείκνυται και για χρήση από βρέφη και παιδιά
Ο ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ βοηθά: στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων συντονισμού κατά τη χρήση συσκευών εισπνοών 
καθορισμένης δόσης, στην αποφυγή εναπόθεσης μεγάλης ποσότητας φαρμάκου στη στοματοφαρυγγική περιοχή κα-
θώς και των σχετικών ανεπιθύμητων παρενεργειών. Με τον ευέλικτο προσαρμογέα σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί με όλες τις τυπικές συσκευές εισπνοών καθορισμένης δόσης.

2.7 Πληροφορίες σχετικά με τα υλικά
PETG/PP/ABS Θάλαμος εισπνοών, Επιστόμιο

Σιλικόνη Βαλβίδα του θαλάμου, μάσκα

Θερμοπλαστικό καουτσούκ Προσαρμογέας σύνδεσης για συσκευή εισπνοών καθορισμένης δόσης.

2.8 Διάρκεια ζωής
Ο ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ πρέπει να αντικαθίσταται εντός 2 ετών.

3 ΕΙΣΠΝΟΗ
3.1 Έλεγχος λειτουργίας
Ελεύθερη δίοδος μέσα από τη βαλβίδα
Αφού παραλάβετε τον ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ, ελέγξτε ότι δεν παρεμποδίζεται η δίοδος από τη βαλβίδα στο επιστόμιο.
Εάν η βαλβίδα παρεμποδίζεται, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ.
Θέση της βαλβίδας
Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε ότι η βαλβίδα βρίσκεται στη σωστή θέση μέσα στο επιστόμιο του ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ:
• Επαληθεύστε ότι η βαλβίδα βρίσκεται στη θέση που υποδεικνύεται μέσα στο επιστόμιο.
 Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια ροή νερού για να διορθώσετε τη θέση της.
• Στεγνώστε καλά τον ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ προτού τον επαναχρησιμοποιήσετε.

3.2 Προετοιμασία για εισπνοή
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν ο θάλαμος εισπνοής του αεροθαλάμου δεν είναι εντελώς κλειστός, ενδέχεται να εισχωρήσουν μικρά σωματίδια και 
να εισπνευθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισπνοής (κίνδυνος πνιγμού). Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να 
επιβεβαιώνετε ότι δεν υπάρχουν ξένα σωματίδια στο εσωτερικό του ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ πριν από κάθε χρήση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα και αξεσουάρ του προϊόντος πριν από κάθε χρήση. Αντικαταστήστε τα τυχόν σπασμένα, 
παραμορφωμένα ή πολύ αποχρωματισμένα μέρη. Ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης που αναφέρονται παρα-
κάτω. Τυχόν κατεστραμμένα εξαρτήματα ή εσφαλμένη σύνδεση του θαλάμου συγκράτησης μπορεί να επηρεάσουν τη 
λειτουργία του θαλάμου συγκράτησης και ως εκ τούτου και τη θεραπεία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν χρησιμοποιείτε μάσκα για ενήλικες, βεβαιωθείτε ότι το παρέμβυσμα ρύθμισης της βαλβίδας εκπνοής είναι πιεσμέ-
νο προς τα έξω. Αν το παρέμβυσμα ρύθμισης της βαλβίδας είναι στραμμένο προς τα μέσα, η δόση που λαμβάνεται 
μπορεί να είναι ανεπαρκής κατά την εισπνοή.

3.3 Εκτέλεση της εισπνοής
• Τοποθετήστε τη μάσκα στο επιστόμιο του αεροθαλάμου (εάν διαθέτετε μάσκα).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Προτού ο ασθενής αρχίσει να εισπνέει, θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι όλα τα μέρη είναι καλά συνδεδεμένα μεταξύ τους. 
Διαφορετικά, η δόση που λαμβάνεται μπορεί να είναι ανεπαρκής.

• Πάρτε το MDI (συσκευή εισπνοών καθορισμένης δόσης) και ανακινήστε το φάρμακο.

• Τοποθετήστε το MDI στο στοιχείο σύνδεσης.

• Εκπνεύστε και κρατήστε τη μάσκα πάνω στο πρόσωπό σας, πιέστε τη συσκευή MDI και εισπνεύστε αργά. Επιβρα-
δύνετε την εισπνοή εάν ακουστεί ένας ήχος. Εάν δεν υπάρχει μάσκα, τοποθετήστε τα χείλη γύρω από το επιστόμιο, 
πιέστε το MDI και εισπνεύστε αργά. Κρατήστε την αναπνοή για 8-10 δευτερόλεπτα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν χρησιμοποιείτε μάσκα, βεβαιωθείτε ότι αυτή καλύπτει πλήρως και τις δύο γωνίες του στόματος και τη μύτη. Διαφο-
ρετικά, η θεραπεία ενδέχεται να είναι λιγότερο αποτελεσματική λόγω διαφυγής του αερολύματος και ως εκ τούτου λόγω 
λήψης μειωμένης δόσης. Για πιθανές παρενέργειες του αερολύματος που διαφεύγει, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης του 
συγκεκριμένου φαρμάκου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 μηνών πρέπει να εισπνέουν τέσσερις με έξι φορές, ενώ τα παιδιά ηλικίας άνω των 
18 μηνών πρέπει να εισπνέουν βαθιά δύο με τέσσερις φορές. Διαφορετικά, η δόση που λαμβάνεται μπορεί να είναι 
ανεπαρκής.
Για τους ενήλικες, μια αναπνοή αρκεί ώστε να εισπνεύσουν το φάρμακο από τον ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ
• Βγάλτε τον αεροθάλαμο και εκπνεύστε.
• Εάν σύμφωνα με τον γιατρό σας πρέπει να λαμβάνετε περισσότερους από έναν ψεκασμούς, ξεκουραστείτε για ένα 

λεπτό και έπειτα επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.

4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Καθαρίζετε τακτικά όλα τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ του προϊόντος που χρησιμοποιούνται, και σε περίπτωση που η 
βρωμιά είναι εμφανής, εκτελέστε καθαρισμό αμέσως μετά τη χρήση.

4.1 Προετοιμασία
• Αποσυνδέστε τη συσκευή εισπνοών καθορισμένης δόσης από τον δακτύλιο σύνδεσης του θαλάμου εισπνοής και 

κλείστε τον με το προστατευτικό καπάκι που παρέχεται γι’ αυτόν τον σκοπό.
• Εάν υπάρχει, αποσυνδέστε τη μάσκα από το επιστόμιο.
• Αποσυνδέστε το επιστόμιο από τον θάλαμο εισπνοής (εάν υπάρχει).

4.2 Καθαρισμός
• Αφαιρέστε το πίσω μέρος και 

αποσυναρμολογήστε τα υπόλοιπα μέρη του 
αεροθαλάμου.

• Βυθίστε για 15 λεπτά και τα δύο μέρη μέσα σε χλιαρό 
νερό με υγρό απορρυπαντικό. Ανακινήστε ελαφρώς.

• Ξεβγάλτε με καθαρό νερό. • Τινάξτε το περίσσιο νερό. Μη στεγνώνετε με τρίψιμο.

• Αφήστε να στεγνώσει τοποθετώντας το 
κατακόρυφα.

• Ξαναβάλτε το πίσω μέρος αφού η μονάδα στεγνώσει 
εντελώς και είναι έτοιμη για χρήση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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4.3 Οπτικός έλεγχος
Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος ύστερα από κάθε καθαρισμό. Αντικαταστήστε τα τυχόν σπασμένα, παραμορ-
φωμένα ή πολύ αποχρωματισμένα μέρη.

4.4 Στέγνωμα και αποθήκευση
• Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη.
 Λόγω των αντιστατικών ιδιοτήτων του θαλάμου εισπνοής, μπορείτε να τα στεγνώσετε με μια καθαρή πετσέτα.
• Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι πάνω στο επιστόμιο (εάν υπάρχει). Πληροφορία: Το προστατευτικό καπάκι 

προστατεύει το επιστόμιο από την πιθανότητα ζημιάς κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
• Συνδέστε το επιστόμιο στον θάλαμο εισπνοής (εάν υπάρχει).
• Αποθηκεύστε τον ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ και τα εξαρτήματά του σε ξηρό μέρος χωρίς σκόνη (μακριά από τη συνεχή έκθεση 

στο ηλιακό φως).

5 ΔΙΑΦΟΡΑ
5.1 Απόρριψη
Μπορείτε να απορρίψετε όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος μαζί με τα οικιακά απορρίμματα εκτός κι αν αυτό απαγορεύ-
εται από τους κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων που ισχύουν στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

5.2 Επεξήγηση συμβόλων

Κωδικός προϊόντος Κρατήστε το μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία 

Διαβάστε προσεχτικά 
τις οδηγίες χρήσης

Αριθμός παρτίδας Διατηρείται σε δροσερό 
και στεγνό περιβάλλον Ημερομηνία παραγωγής 

Παραγωγός Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την 
οδηγία 93/42 / CEE

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία λήξεως Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις 
οδηγίες (ενστάσεις)

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ




