
Astmabehandling

Hjälper dig att behålla 
kontrollen över astman
I den här guiden finns information 

om Philips olika lösningar för 

Astmabehandling. De hjälper dig 

att hantera din astma så att du 

kan fokusera på det viktigaste - 

att njuta av livet. 



Philips OptiChamber  
Diamond  
ventilförsedd  
andningsbehållare

En spacer är ett rörformat tillbehör 
som kopplas ihop med en inhalator. 
Den hjälper till att få ned mer läkemedel 
till lungorna, där det behövs. En ventilförsedd 
andningsbehållare är en spacer med ventiler 
som håller kvar aerosolen en kort stund. 
Ventilerna öppnas när du andas in och 
släpper igenom läkemedlet.

OptiChamber Diamond är diskret, bärbar 
och såpass liten att du kan ta den med dig. 

• OptiChamber Diamond har utformats 
för att förbättra tillförseln av läkemedel. 
Den antistatiska kammaren håller kvar 
aerosolen längre så att du får mer tid 
att andas in din medicin2,3

• Ventiler med lågt motstånd gör det lätt att andas 
genom kammaren även vid låg flödeshastighet3

• Utandningsventilen rör sig så att du kan se när 
ditt barn andas ut. Det gör det enklare att tajma 
att ge läkemedel när ditt barn andas in2

Philips  
PersonalBest  
PEF-mätare

En toppflödesmätare, även kallad PEF-mätare, 
är en billig, bärbar, handhållen enhet som används 
för att mäta hur väl luften rör sig ut ur dina lungor. 
Att mäta ditt toppflöde med den här mätaren är 
en viktig del av hanteringen av dina astmasymtom 
och för att förhindra astmaattacker. Den bör 
utgöra en del av din personliga 
Astmabehandlingsplan.4

Lätt, komplett och bärbar. Med PersonalBest 
ligger PEF-mätningen i dina händer, närhelst 
du behöver den.

• Färgkodad mätning i 3 zoner hjälper dig att 
övervaka astman.

• Ett utvikbart handtag håller dina fingrar borta 
från indikatorn, och hjälper även till att ge en 
bra teknik med lyckad avläsning.

• Det utvikbara handtaget förvandlas till ett stabilt 
fodral som skyddar din mätare.

Fråga din läkare eller apotekspersonal 
om astmaprodukter som dessa kan 
hjälpa dig att behålla kontrollen.
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Philips InnoSpire  
nebulisatorer

Om ditt barn har fått flytande 
läkemedel utskrivet för inhalering används 
nebulisatorn för att förvandla vätskan till en 
fin dimma. Det gör att läkemedlet lättare når 
djupt ned i lungorna där det ger bäst effekt. 

InnoSpire-produkterna är snabba, effektiva och 
pålitliga bärbara eller fasta nebulisatorer som 
kan ge behandling på så lite som 4 minuter.5

• InnoSpire Elegance, Essence och Deluxe 
är utformade för att användas hemma

• InnoSpire Go och Mini ger dig bärbar 
nebulisatorbehandling

• SideStream nebulisatorer används med 
Elegance, Essence, Deluxe, Mini och båda 
Philips pediatriska nebulisatorer. De är mycket 
effektiva och kan användas för att nebulisera 
de flesta vanligt förekommande läkemedlen 
för sjukdomar i andningsorganen

Philips Pediatriska  
nebulisatorer

Två kärleksfullt utformade karaktärer som 
ger ditt barn en pålitlig, snabb och lättanvänd 
behandling på så lite som 6 minuter.5

• Vänliga karaktärer som är utformade för 
att uppmuntra barnen att ta sin medicin

• Pålitlig nebulisatorbehandling som bygger 
på över 30 års erfarenhet

• Stabil, lätt och lättanvänd – en perfekt 
kombination för barn

Philips LiteTouch  
masker

LiteTouch ansiktsmask är en löstagbar mask 
med en kudde som mjukt följer ansiktets konturer 
och vilar lätt mot huden. Den ger en bekvämare 
behandling och kan bidra till att minska läckage.
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