
Astmabehandling

Hjelper deg å holde 
kontroll på astmaen
Denne veiledningen utforsker 

Philips' astmabehandlingsløsninger 

som hjelper deg med å håndtere 

astma, slik at du kan fokusere 

på det som betyr mest. 



Philips  
OptiChamber  
Diamond  
inhalasjonskammer  
med ventil

Inhalasjonskamre er rørlignende tilbehør 
som kobles til en inhalator og hjelper til med 
å levere mer medisiner til lungene, der det 
trengs. Ventilene i inhalasjonskammeret 
holder aerosolen inne i kammeret en kort 
periode. Ventilene åpnes for å frigjøre 
medisinen når du puster inn.

OptiChamber Diamond er diskré, bærbar og liten 
nok til at du kan ta den med deg. 

• OptiChamber Diamond har blitt designet 
for å forbedre medisinering. Det anti-statiske 
kammeret suspenderer aerosolen lenger, 
noe som betyr at du har mer tid til å puste 
inn medisinen2,3

• Lavmotstandsventiler lar deg puste lett gjennom 
kammeret med lave strømningshastigheter3

• Utåndingsventilen gir en visuell indikasjon 
når du puster ut, for å hjelpe deg med å levere 
medisin når du puster inn2

Philips  
PersonalBest 
PEF-måler

En PEF-måler er en rimelig, bærbar, 
håndholdt enhet som brukes til å måle 
hvor godt luften beveger seg ut av lungene. 
Måling av toppstrømmen ved hjelp av denne 
måleren er en viktig del av behandlingen 
av astmasymptomene og forebyggingen 
av astmaanfall, og det bør være en del 
av din personlige astmahandlingsplan.4

PersonalBest er en lett, selvstendig og bærbar 
enhet som enkelt lar deg måle toppstrøm 
når du trenger det.

• Målinger med tre fargesoner som hjelper 
deg med å overvåke tilstanden din

• Et utfoldbart håndtak holder hånden vekk 
fra indikatorene og gir en god teknikk for 
riktig avlesning

• Håndtaket blir til en solid oppbevaringsboks 
som beskytter måleren

Spør helsepersonell eller på apotek 
dersom astmaprodukter som disse 
kan hjelpe deg å holde kontrollen.
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Philips InnoSpire  
forstøvere

Hvis du eller barnet ditt har 
blitt foreskrevet flytende medisiner for 
inhalasjon, brukes forstøvere til å gjøre væsken 
om til en fin tåke som gjør det mulig å nå dypt 
inn i lungene der det kan være mest effektivt. 

InnoSpire-serien omfatter raske, effektive og 
pålitelige bærbare og stasjonære forstøvere 
som tilbyr behandlinger på bare 4 minutter.5

• InnoSpire Elegance, Essence og Deluxe 
er designet for bruk i hjemmet

• InnoSpire Go og Mini tilbyr bærbar 
forstøverbehandling

• SideStream-forstøvere brukes sammen med 
Elegance, Essence, Deluxe, Mini og begge 
typer Philips pediatriske forstøvere. De er 
svært effektive og kan brukes som forstøver 
til de vanligst foreskrevne inhalasjonslegemidlene

Philips pediatriske  
forstøvere

Vi har skapt to koselige figurer som gir barnet 
ditt pålitelige, raske og brukervennlige 
behandlinger på bare 6 minutter.5

• Vennlige figurer for å oppmuntre barn til å ta 
behandlingen

• Pålitelig forstøverbehandling bygget på over 
30 års erfaring

• Stabil, lett og enkel å bruke – en perfekt 
kombinasjon for barn

Philips LiteTouch- 
masker

Den avtakbare LiteTouch- 
ansiktsmasken har en myk konturert pute 
som passer lett og hviler forsiktig på ansiktet 
for å gi en mer behagelig behandling, og kan 
bidra til å redusere lekkasje. 
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5.  Bruk av 2,5 ml salbutamol.
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