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UWAGA! 
 
W trakcie inhalacji ważna jest Twoja postawa. Możesz przyjąć pozycję siedzącą lub stojącą. 
Pamiętaj aby twoje plecy był proste a ramiona opuszczone. Prawidłowa, skorygowana pozycja 
zapewni pełną ruchomość klatki piersiowej, aktywność odpowiednich mięśni oddechowych a w 
rezultacie skuteczną inhalację 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA 
 

1. Zdejmij pokrywę z wierzchu inhalatora. Delikatnie naciśnij karbowane powierzchnie po 
obu stronach pokrywy, przesuń ją do przodu i unieś. 

2. Otwórz pudełko z lekiem zdejmując folię ochronną 
3. Pojemnik z lekiem umieść w inhalatorze mocno go przyciskając. Licznik dawek musi 

być skierowany w stronę ustnika.  
4. W okienku kontrolnym pojawi się czerwony pasek i ilość dawek leku pozostających w 

inhalatorze 
5. Załóż z powrotem pokrywę na wierzch inhalatora zamykając lek 
6. Trzymając inhalator poziomo zdejmij osłonę z ustnika 
7. Wciśnij do oporu czerwony przycisk. Usłyszysz kliknięcie. Kolor w okienku kontrolnym 

powinien zmienić się z czerwonego na zielony. Zielony kolor oznacza, że inhalator jest 
gotowy do użycia   

 

Pudełko z 
pojemnikiem 

Pojemnik z 
proszkiem 

Licznik dawek Przycisk Pokrywa 

Osłona ustnika 

Okienko 
kontrolne 

Nieprawidłowo   Prawidłowo 

BUDOWA URZĄDZENIA 
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8. Wykonaj głęboki wydech z dala od inhalatora 
9. Włóż ustnik do ust i szczelnie obejmij ustami 
10. Wykonaj głęboki długi natężony wdech ustami. Jeżeli inhalacja została wykonana 

prawidłowo usłyszysz „klik” a kolor w okienku kontrolnym zmieni się na czerwony 
11. Zatrzymaj powietrze na 5-10s i jednocześnie wyjmij ustnik z ust i zamknij je. 
12. Wykonaj spokojny wydech i powróć do normalnego oddychania 
13. Załóż osłonę na ustnik 

 
 
Najczęściej popełniane błędy podczas inhalacji: 

 
1. Potrząsanie urządzeniem po załadowaniu dawki !! 
2. Dmuchniecie w urządzenie przed inhalacją !! 
3. Nie szczelne objęcie ustnika ustami !! 
4. Wdech przez nos !! 
5. Zbyt krótkie zatrzymanie oddechu !! 
6. Zbyt mała siła wdechu !! 
7. Inhalacja bez załadowania dawki !! 
8. Zbyt krótki wdech !! 

 
 
CZYSZCZENIE INHALATORA 
 
Inhalator Novolizer należy czyścić systematycznie, przynajmniej przy każdej wymianie 
pojemnika z lekiem. 
 

1. Zdejmij osłonę ochronną z ustnika. Następnie zdejmij ustnik pociągając go nieco do 
góry i ciągnąc do przodu, jak zaznaczono strzałkami na Ryc. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Odwróć Novolizer o 180° w sposób pokazany na rysunku (Ryc. 2) i zdejmij dozownik 
pociągając do przodu i do góry. 

3. Wytrząśnij resztki proszku z inhalatora.  
4. Wytrzyj inhalator przy pomocy czystej, suchej, miękkiej szmatki. Nigdy nie stosuj wody 

ani żadnych środków czyszczących. 
5. Umieść dozownik z powrotem w inhalatorze postępując odwrotnie niż podczas 

zdejmowania. 
6. Umieść ustnik z powrotem w inhalatorze postępując odwrotnie niż podczas 

zdejmowania (wciśnij ustnik w kierunku czerwonego przycisku i lekko obróć do dołu).  
7. Załóż osłonę ochronną na ustnik 

Ryc. 1.  Ryc. 2.  


