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Instruccions d’ús del Genuair® 

Què és el sistema Genuair®?

És un dis-
positiu que 
conté múlti-
ples dosis 
d’un 
fàrmac 
en forma de 
pólvores seques. 
En agafar aire a través 
de l’embocadura de l’inhalador, el medi-
cament entra directament als pulmons. 
S’ha de guardar en llocs secs per evitar 
que la humitat aglomeri les partícules del 
fàrmac. La persona ha d’estar dreta o as-
seguda i amb l’esquena recta per facilitar 
la lliure expansió del tòrax.

S’ha de netejar regularment l’emboca-
dura amb un drap sec. No s’ha de rentar 
amb aigua, perquè les pólvores seques es 
poden veure afectades per la humitat.

Com es duu a terme la inhalació amb 
el Genuair®?

Feu les maniobres següents tan relaxada-
ment com pugueu, drets o asseguts:

1. Traieu el tap 
de l’embocadura 
(la finestra serà 
vermella).

2. Premeu el botó del 
dispositiu per carre-
gar la dosi (la finestra 
es torna de color 
verd).

3. Traieu tot l’aire dels pulmons, sense 
bufar per l’embocadura.

4. Ajusteu els llavis a l’embocadura i aga-
feu aire per la boca ràpidament i enèrgi-
cament; se sentirà un clic. La finestra es 
torna vermella.

5. Reteniu l’aire dins els pulmons uns 10 
segons, o fins que pugueu.

6. Expulseu l’aire lentament.

7. Feu gàrgares i glopegeu en acabar.

8. Poseu-hi el tap.

L’inhalador té un comptador que indi-
ca les dosis restants. El comptador gira 
cada 10 activacions. Inicialment, porta 60 
dosis. Quan apareix el senyal amb ratlles 
vermelles al comptador, vol dir que que-
den menys de 10 dosis. En arribar al 0, es 
bloqueja i no permet carregar més dosis.

Per a qualsevol dubte, consulteu la infer-
mera.
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