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El Flutiform® K-haler® és 
un dispositiu que té forma 
de cartutx i conté un me-
dicament dissolt en sus-
pensió. Quan s’agafa aire a 
través de l’embocadura de 
l’inhalador, s’inhala el medi-
cament i entra directament 
als pulmons. El dispositiu 
és petit, lleuger i senzill 
d’utilitzar perquè la sortida 
del fàrmac s’activa automàti-
cament quan es fa la inspira-
ció. 

Cal netejar el cartutx amb un mocador sec o 
humit, sense desmuntar-lo ni submergir-lo en 
aigua. Una finestreta indica les dosis restants 
i des de que en resten 28 fins que arriba a 0 
mostra un senyal vermell.

Quan l’utilitzeu per primera vegada o si fa 
més de 3 dies que no l’utilitzeu

Heu de preparar-lo (encebar-lo) per garantir 
que funciona correctament i que s’administrarà 
la dosi correcta.

1. Agiteu-lo abans 
d’obrir la tapa.

2. Mantenint-lo 
sempre en posició 
vertical, obriu la 
tapa tant com 
pugueu i després 
tanqueu-la comple-
tament.

3. Repetiu els passos 1 i 2 fins a 4 vegades.

Com s’inhala amb el K-Haler®?

Feu les maniobres següents tan relaxadament 
com pugueu, dempeus o assegut.

1. Agiteu el dispositiu i mantingueu-lo en 
posició vertical. 

2. Obriu la tapa completament.

3. Sense bufar dins de l’embocadura traieu 
tant aire dels pulmons 
com pugueu.

4. Ajusteu 
l’embocadura als 
llavis i agafeu aire per 
la boca lentament i 
profunda. 

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

6. Expulseu l’aire lenta-
ment.

7. Després de cada inhala-
ció mantingueu l’inhalador 
en posició vertical i 
tanqueu la tapa completa-
ment.

8. Feu gàrgares i glopegeu 
en acabar.

A l’embalatge d’aquest dispositiu trobarà in-
formació complementària 

Per a qualsevol dubte que tingueu, consulteu 
amb infermeria.

Instruccions d’ús del K-Haler®

Amb la col·laboració de


