
Astmabehandling

Hjælper dig med at bevare 
kontrollen over din astma
Denne vejledning kigger nærmere på 

Philips' astmabehandlingsløsninger, 

der gør det lettere for dig at håndtere 

astma, så du kan fokusere på det, 

der betyder mest – at nyde livet. 



Philips OptiChamber  
Diamond- 
forstøverkammer

Et forstøverkammer (eller spacer) er 
rørlignende tilbehør, der forbindes til en 
inhalator og hjælper med at levere mere 
medicin til dine lunger, hvor der er mest 
behov for det. Fjernes Ventilerne 
i forstøverkammeret åbnes for at frigive 
medicinen, når du ånder ind.

OptiChamber Diamond er diskret, bærbart og lille 
nok til, at man kan tage det med. 

• OptiChamber Diamond er blevet designet til at 
forbedre leveringen af medicin. Det antistatiske 
kammer giver aerosolen en længere varighed, 
så du har længere tid til at indhalere 
din medicin2,3

• Ventiler med lav modstand lader dig ånde 
let gennem kammeret med lave 
gennemstrømningshastigheder3

• Udåndingsventilen bekræfter visuelt, når du 
ånder ud, så du bedre kan tilpasse leveringen af 
medicinen, når du ånder ind2

Philips  
PersonalBest- 
peakflow meter

Et peakflow meter er et billigt, bærbart, 
håndholdt instrument, der bruges til at måle, 
hvor god din lungefunktion er. Måling af dit 
peakflow med denne måler er en vigtig del af at 
håndtere dine astmasymptomer og forhindre et 
astmaangreb og bør være en del af din personlige 
handlingsplan for astma.4

PersonalBest er let, selvstændig, bærbar og giver 
dig mulighed for at overvåge dit peakflow når du 
har brug for det.

• 3-zonede farvekodede målinger, så du lettere 
kan overvåge din tilstand

• Et udfoldeligt håndtag holder dine hænder væk 
fra indikatorerne og bidrager til en god teknik til 
vellykket aflæsning

• Det udfoldelige håndtag bliver til en solid 
opbevaringskasse, så din måler forbliver beskyttet

Spørg din læge eller apoteker, 
om astmaprodukter som disse kunne 
hjælpe dig til at bevare kontrollen.
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Philips InnoSpire- 
forstøverapparater

Hvis du eller dit barn er blevet ordineret 
flydende medicin til inhalation, bruges der 
forstøverapparater til at forvandle væsken til 
fin damp, der kan nå dybt ned i lungerne, hvor 
den gør mest gavn. 

InnoSpire-sortimentet er hurtigt, effektivt, 
pålideligt og omfatter bærbare og stationære 
forstøverapparater, der muliggør behandlinger på 
bare 4 minutter.5

• InnoSpire Elegance, Essence og Deluxe er 
designet til brug i hjemmet

• InnoSpire Go og Mini byder på behandling 
med den bærbare forstøver

• SideStream-forstøverapparater bruges sammen 
med Elegance, Essence, Deluxe, Mini og begge 
Philips Pediatric-forstøverapparater. De er meget 
effektive og kan bruges til at forstøve den mest 
almindeligt ordinerede respiratoriske medicin.

Philips Pediatric- 
forstøverapparater

To omhyggeligt designede figurer, der tilbyder 
dit barn pålidelige, hurtige og letanvendelige 
behandlinger på bare 6 minutter.5

• Venlige og imødekommende figurer for bedre 
at opmuntre børn til at gennemføre deres 
behandling

• Pålidelig behandling med forstøverapparater, 
der bygger på 30 års erfaring

• Robust, let og nem at bruge – en perfekt 
kombination for børn

Philips LiteTouch- 
masker

Den aftagelige LiteTouch- 
ansigtsmaske har en blød kurvet pude, der let 
tilpasses og hviler blidt mod ansigtet for at give 
en mere komfortabel behandling og bidrage til 
mindre lækage. 
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5.   Ved brug af 2,5 ml salbutamol.
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ANSVARSFRASKRIVELSE: Oplysningerne på dette 
websted er udelukkende til information og bør ikke 
erstatte en læges vejledning.




