
Så här använder du din nebulisatorkompressor

Gör dig redo

En nebulisator förvandlar flytande medicin till en aerosol så att du kan andas in den, djupt ned i lungorna. Tucker använder 
sin nebulisator tillsammans med Sami när han är hemma. Kom ihåg att be en vuxen om hjälp med att använda och göra 
rent nebulisatorn.

Ställ kompressorn  
på ett bord.

Sätt in 
kompressorns 
kontakt  
i ett  
vägguttag.

Sätt fast ena änden av slangen 
i medicinkoppen och den andra 
änden i kompressorn.

Fyll medicinkoppen 
med din medicin.

Sitt rak i ryggen. Stoppa 
in munstycket i munnen  
och andas långsamt in  
och ut. Om du använder  
en mask andas du  
in och ut på  
samma sätt.

När det kommer ett 
väsande bubbligt ljud 
från nebulisatorn är 
behandlingen klar. 
Stäng av kompressorn.

Dra ut kontakten till 
nebulisatorn innan du 
börjar göra rent den.

Torka av kompressorns 
utsida med en fuktig 
trasa en gång i månaden.

Efter varje användning 
ska du ta bort slangen 
och ta isär nebulisatorn.
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Göra rent nebulisatorn

4 Förvara den på en säker, 
torr plats.

– En gång  
i veckan  
ska du koka  
alla delarna 
(utom  
slangen och 
ansiktsmasken)  
i 10 minuter i vatten 
med 2–3 droppar 
diskmedel.

Kontrollera filtret en gång 
i veckan och byt det om 
det är smutsigt.

Tvätta nebulisatorns 
delar med varmt 
vatten och diskmedel.
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Starta 
kompressorn 
och titta 
efter så att 
det kommer 
dimma från 
mun- 
stycket.

Göra rent kompressorn

Ta din medicin så här

Skölj av med rent vatten 
och låt lufttorka.3

Om du har en 
återanvändbar 
nebulisator 
(en ljusblå)
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Philips Healthcare är en del av  
Royal Philips

Kontakt
www.philips.com/healthcare
risekund@philips.com 

Asien
+49 7031 463 2254

Europa, Mellanöstern, Afrika
+49 7031 463 2254

Latinamerika
+55 11 2125 0744

Nordamerika
+1 425 487 7000 
+1 800 285 5585 (avgiftsfritt, endast USA)

Respironics Respiratory Drug
Delivery (UK) Ltd 
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester P020 2FT 
Storbritannien 

Kundtjänst
+1 724 387 4000
+1 800 345 6443 (avgiftsfritt, endast USA)

Philips Respironics Asien-Stilla havet
+65 6882 5282

Philips Respironics Australien
+61 (2) 9947 0440
+1300 766 488 (avgiftsfritt, endast Australien)

Philips Respironics Kina
+86 400 828 6665 
+86 800 828 6665

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Frankrike
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italien
+39 039 203 1

Philips Respironics Sverige
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Storbritannien
+44 800 1300 845

www.philips.com/respironics

Mer information finns på www.philips.com/asthma

Respironics, Sami the Seal och Tucker the Turtle är varumärken 
som tillhör Koninklijke Philips N.V. och dess dotterbolag. 
Med ensamrätt.
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