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1 VIKTIG INFORMATION

1.1 Allmänt
Läs hela denna bruksanvisning noga. Spara så att du kan konsultera den vid annat tillfälle. Om du inte lyckas följa 
bruksanvisningen kan skador på person eller apparat inte uteslutas.
Om symptomen kvarstår eller ditt tillstånd försämras, sluta använda apparaten och kontakta omedelbart läkare.

1.2 Information om bruksanvisningen
Denna bruksanvisning är avsedd för hushållsbruk. En separat kopia av bruksanvisningen finns för medicinska experter.

1.3 Säkerhetsanvisningarnas struktur
Säkerhetskritiska varningar har uppdelats i risknivåer i denna bruksanvisning:
- Signalordet VARNING används för att indikera risker som, utan försiktighetsåtgärder kan resultera i allvarlig skada

eller till och med död.
- Signalordet FÖRSIKTIGHET används för att indikera risker som, utan försiktighetsåtgärder kan resultera i mindre till

moderat skada eller försämrad behandling.
- Signalordet ANMÄRKNING används för att indikera allmänna försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att undvika att

skada produkten under användning.

1.4 Behandling av spädbarn, barn och andra som kräver uppsyn
Spädbarn, barn och andra som kräver uppsyn måste övervakas konstant av en vuxen under inhalationsbehandlingen.
Detta är det enda sättet för att garantera säker och effektiv behandling. Individer i denna grupp undervärderar ofta de 
involverade riskerna, och detta kan medföra skada.
Produkten innehåller små delar. Små delar kan blockera luftvägarna och leda till kvävningsrisk. Se därför till att du alltid 
håller produktens alla komponenter utom räckhåll för spädbarn och små barn.
Denna produkt är endast avsedd för patienter som kan andas själva och är medvetna. Detta är det enda sättet att 
garantera effektiv behandling och undvika en kvävningsrisk.

1.5 Hygien
Använd endast spacer och tillbehör som rengjorts och torkats enligt beskrivningen i kapitel 4 för inhalationsbehandling. 
Kontamination och kvarstående fukt främjar bakterietillväxten, så att risken för infektion ökar.
Följ därför nedanstående hygienanvisningar:
- Varje spacer får endast användas för hemmabruk av en enda patient av hygieniska skäl.
- Se säkert till att du också utför rengöring och torkning innan enheten används för första gången.
- För rengöring och, använd alltid rinnande drickbart kranvatten.
- Se till att alla komponenter torkat ordentligt efter rengöring.
- Förvara inte SPACERN och tillbehören i en fuktig miljö eller tillsammans med fuktiga föremål.

2 PRODUKTBESKRIVNING

2.1 Komponenter
Kontrollera att alla komponenter på din DALU-produkt finns med i förpackningen. Om något saknas, meddela omedel-
bart återförsäljaren du köpt DALU-produkten från.

Nr. Komponenter Specifikation/Storlek

L (Stor) C (Barn) I (Småbarn)

1. Masker √ x x

x √ x

x x √

2. Dammlock (tillval) √ √ √

3. Munstycke √ √ √

4. Lager √ √ √

5. Bakstycke √ √ √

6. Ventiler √ √ √

7. Visselpipa (tillval) √ √ √

Anm.: “√” står för att du har dessa komponenter medan “×” innebär att du inte har dem

SVENSKA



33

2.2 Avsett ändamål
SPACER är en förvaringskammare och används tillsammans med läkemedelssprayer eller ”dosinhalatorer” vid behand-
ling av sjukdomar i luftvägarna.

2.3 Avsedd användning
SPACER är en hållkammare som gör det lättare att andas in från en dosinhalator.
Endast läkemedel som är godkända för inhalationsbehandling får användas. Notera eventuella begränsningar i bruks-
anvisningen för det aktuella läkemedlet.
För att säkerställa korrekt behandling, använd endast DALU-tillbehör.

2.4 Kontraindikationer
Det finns inga kända kontraindikationer.

2.5 Produktkombinationer
SPACERN kan användas med följande masker: 
DALU spädbarnsmask (för barn under 2 år) 
DALU barnmask (för barn på 2-4 år)
DALU mjuk vuxenmask (för barn från 4 år upp till vuxen ålder som inte kan använda munstycke för inhalation)

2.6 Beskrivning av funktion
När SPACER kombineras med en passande mask är den också lämplig att användas av spädbarn och barn
SPACER används för att: minimera koordinationsfel vid användning av dosinhalatorer och förhindra deposition av stora 
läkemedelsmängder i mun och svalg samt därmed associerade oönskade biverkningar. Med en flexibel anslutningsa-
dapter kan den användas med alla vanliga dosinhalatorer.

2.7 Materialinformation
PETG/PP/ABS Inhalationskammare, munstycke

Silikon Ventil i kammaren, mask

Termoplastgummi Anslutningsadapter för dosinhalator.

2.8 Livslängd
SPACERN ska bytas ut efter högst två år.

3 INHALATION

3.1 Funktionskontroll

Rensa vägen genom ventilen
Efter att ha erhållit SPACERN, kontrollera att kanalen genom ventilen i munstycket inte är igentäppt.
Om ventilen är igentäppt, får SPACERN inte användas.
Ventilens position
Före varje användning, kontrollera att ventilen är i korrekt läge inuti SPACERNS munstycke:
• Kontrollera att ventilen är i det läge som visas inuti munstycket.

Använd vid behov vattenflöde för att korrigera läget.
• Torka SPACERN helt innan den används igen.

3.2 Förberedning för inhalation

 VARNING
Eftersom inhalationskammaren i SPACERN inte är helt stängd, kan små partiklar tränga in, och kan inandas under 
en inhalation (med risk för kvävning). Därför är det nödvändigt att se till att inga främmande föremål befinner sig inuti 
SPACERN före varje användning.

 FÖRSIKTIGHET
Kontrollera alla produktkomponenter och tillbehör före varje användning. Byt ut alla delar som gått sönder, är missfor-
made eller svårt missfärgade. Följ även anvisningarna för montering som ges nedan. Skadade komponenter och en 
felmonterad kammare kan försämra kammarens funktion och därmed behandlingen.

 FÖRSIKTIGHET
Om vuxenmasken används, se till att utandningsventilens kompensationsmellanlägg pressas ut. Om ventilbrickan 
vänds inåt, kanske den levererade dosen inte är tillräcklig vid inhalationen.
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3.3 Att inhalera
• Sätt masken på munstycket till din spacer (om du har en mask).

 FÖRSIKTIGHET
Innan patienten börjar inhalera, se till att alla delar sitter fast anslutna till varandra. Annars kanske otillräcklig dos 
levereras.

• Ta ut MDI (mätdosinhalator) och skaka medicinen.

• Sätt i MDI i anslutningen.

• Försök andas ut och håll masken mot ansiktet, tryck på MDI och andas in sakta. Om det inte finns en mask, placera 
läpparna runt munstycket, tryck på MDI och andas in långsamt Sakta ner inandningen om du hör en ton. Håll andan 
i 8-10 sekunder.

 FÖRSIKTIGHET
Om du använder mask, se till att den helt täcker över mungiporna och näsan. Annars kan behandlingen bli mindre 
effektiv på grund av att du förlorar spray, till exempel på grund av underdosering. För eventuella biverkningar från spray-
förlust, läs bruksanvisningen för berörd medicinering.

 FÖRSIKTIGHET
Barn under 18 månader ska inhalera fyra till sex gånger, barn över 18 månader ska inhalera djupt två till fyra gånger. 
Annars kanske otillräcklig dos levereras.
För vuxna räcker det med en inandning för att inhalera medicineringen från SPACERN.
• Ta bort spacern och andas ut.
• Om läkaren ber dig ta medicin i mer än en sprayning, stanna upp en minut och upprepa sedan steg 4 och 5.

SVENSKA
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4 RENGÖRING
Rengör regelbundet alla produktkomponenter och tillbehör som används, om de ser smutsiga ut omedelbart efter 
användning.

4.1 Förberedelse
• Ta ut mätdosinhalatorn ur anslutningsringen på inhalationskammaren och stäng med skyddslocket för detta syfte.
• Ta av masken från munstycket, om det är tillämpligt.
• Koppla ur munstycket från inhalationskammaren (om det är tillämpligt).

4.2 Rengöring
• Ta ur bakstycket och plocka isär de andra delar-

na av spacern.
• Sänk båda delarna i 15 minuter i ljummet vatten med

flytande diskmedel. Skaka försiktigt..

• Skölj i rent vatten. • Skaka av överflödigt vatten. Gnid inte torr.

• Låt lufttorka i vertikalt läge. • Sätt tillbaka bakstycket när enheten är helt torr och
färdig att användas.

4.3 Visuell inspektion
Inspektera alla produktkomponenter efter varje rengöring. Ta bort alla delar som gått sönder, missformats eller är svårt 
missfärgade.

4.4 Torkning och förvaring
• Torka alla olika delar helt.

På grund av antistatiska egenskaper hos inhalationskammaren kan du torka dem med en ren kökshandduk.
• Sätt på skyddslocket över munstycket (om det är tillämpligt). 

Info: Skyddslocket skyddar munstycket från att skadas under transport och förvaring.
• Fäst munstycket vid inhalationskammaren (om det är tillämpligt).
• Förvara SPACERN och dess tillbehör på ett torrt och dammfritt ställe (säkert utan kontinuerligt direkt solljus).
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5 ÖVRIGT

5.1 Bortskaffning
Alla produktkomponenter kan bortskaffas tillsammans med hushållsavfall om det inte är förbjudet enligt gällande be-
stämmelser för avfallshantering i respektive medlemsländer.

5.2 Förklaring av symboler

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti  B2B Gima på 12 månader.

Produktkod Skyddas från solljus Läs bruksanvisningen

Satsnummer Förvara på svalt och torrt ställe Tillverkningsdatum

Tillverkare
Den medicintekniska produkten 
överensstämmer med Direktiv 
93/42/EEG

Auktoriserad representant i 
Europeiska gemenskapen

Utgångsdatum Varsamhet: läs anvisningarna 
(varningar) noga
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