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  Telefon 44 92 35 44 

VitalAire under AirLiquide Gruppen, er med sine 6.000 ansatte over hele verden, 
 repræsenteret indenfor Homecare, medicinske gasser, medicinsk hygiejne  

samt indenfor farmaceutiske og kosmetiske hjælpestoffer. 

 Når du inhalerer hævelsesdæmpende hormon, er det vigtigt at skylle munden bagefter. 
Børst eventuelt tænder. Ved at gøre dette modvirker du dannelse af mundsvamp (trøske).  

 Skal du både have luftvejsudvidende medicin og hævelsesdæmpende hormon, er det en 
god idé først at tage den luftvejsudvidende medicin. Vent fem minutter, så medicinen har 
virket og tag så det hævelsesdæmpende hormon.  

 Indtagning af medicin gennem mundstykke er det mest effektive og mindst irriterende. 
Nogle lægemidler bør kun indtages via mundstykke.  

 Bliver din eller dit barns astma værre på trods af at behandlingen følges, skal du/I 
omgående søge læge.  

Medicinforstøver 

Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du benytter medicinforstøveren.  
Er du stadig i tvivl om betjeningen, efter personlig instruktion, anbefales du at kontakte os. 



 

 
 Brugervejledning medicinforstøver “Nebulizer” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Mundstykke 

T-stykke 

Harmonikaslange 

Medicinkammer 
Slange 

1. Start med at samle alle delene ved at sætte mundstykke og harmonikaslange på hver sin  
side af T-stykket. Medicinkammeret sættes på T-stykkets bund. Se billedet herover. 

Skal du bruge maske i stedet for mundstykke skal du kun bruge medicinkammer og maske. 
Medicinkammeret sættes på maskens bund. 

2. Fastgør den ene ende af slangen til bunden af medicinkammeret. Åbne låget på apparatet,  
og sæt den anden ende af slangen til studsen.  

3. Sæt ledningen i apparatet og derefter i stikkontakten. 

4. Nu er forstøverapparatet klar til påfyldning af medicin. 

Hvordan klargør jeg mit forstøverudstyr? 

1. Skru medicinkammerets nederste del af. 

2. Åbn én eller flere ampuller med medicin afhængig af den dosis du skal have. Skal du selv 
blande medicinen, gør du som lægen har anvist. 

3. Hæld indholdet i den nederste del af medicinkammeret. Den grønne tragt skal være i. 

4. Skru medicinkammeret sammen igen. 

1. Anbring dig i en komfortabel stilling i en stol eller siddende i sengen med god rygstøtte. 

2. Når du er klar tænder du for apparatet på tænd/sluk-knappen og forstøvningen begynder. 

3. Træk vejret stille og roligt igennem mundstykke eller maske. Det er vigtigt, at du ikke føler 
behandlingen er hårdt arbejde. Tag gerne et par dybe indåndinger engang imellem. 

4. Er det for belastende, kan du sagtens holde en pause. Sluk for apparatet, holde en pause  
og tænd så igen for apparatet for at tage det sidste af medicinen. 

5. Behandlingen er færdig, når der kun kommer nogle få 'spyt' ud af maskinen. 

1. Tag mundstykke/maske af medicinkammeret.  

2. Skru medicinkammeret fra hinanden og skyl det med rent vand.  

3. Kom en smule vand i kammeret, saml det igen og tænd for apparater et øjeblik så evt. 
medicinrester skylles ud. 

Hvordan fylder jeg medicin på? 

Hvordan tager jeg medicin? 

Hvad gør jeg efter min behandling? 

Hvordan gør jeg udstyret rent? 

1. Skil alle delene ad. 

2. Delene vaskes dagligt i lunkent sæbevand, skylles med rent vand og tørres.  


