
Co je CountAir®?
CountAir® je zdravotnický prostředek, speciálně vyvinutý 
pro všechny pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí 
(CHOPN) a astmatem, kteří používají aerosolový inhalátor 
bez integrovaného počítadla. Jedná se o inhalátor s lékem, 
který nyní používáte. Také se mu často říká ruční inhalátor.

CountAir® počítá a ukazuje počet dávek. Na jeho displeji 
se zobrazuje, kolik dávek vám v inhalátoru ještě zbývá, 
přičemž odpočítává směrem k nule.

Pro každý inhalátor použijte jeden CountAir®. Dostupný je v 
modré a bílé barvě.

CountAir® lze použít v kombinaci s následujícími inhalátory.

Prohlášení o vyloučení 
odpovědnosti
Přístroj CountAir® počítá pouze 
zbývající dávky v inhalátoru.

Téměř na 100 % přesně, ale není 
možné, že by jich ukazoval menší 
počet.

CountAir® nemá vliv na funkčnost 
inhalátoru ani na tlak, který je 
potřeba vyvinout k inhalaci dávky.

CountAir® je zdravotnický 
prostředek.

CountAir® je registrovaná 
ochranná známka.

Doporučujeme vám uchovat si 
obal přístroje CountAir®. Referenční 
číslo na obalu je požadováno v 
případě dotazů či stížností.
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CountAir® nemá tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí a po 
nastavení je okamžitě připraven k použití.

Pozorně si prohlédněte počet dávek na obalu nebo na 
inhalátoru a toto číslo si zapamatujte.

Pokud je displej přístroje CountAir® zapnutý, počkejte 10 
sekund, dokud se nevypne.
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Návod k použití Nastavení CountAir®

Datum revize: listopad 2019

Pokud došlo v souvislosti s 
použitím přístroje CountAir® k 
závažnému incidentu, neprodleně 
oznamte tuto skutečnost výrobci 
a příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu.

Krok 1 
Stiskněte tlačítko nastavení na přístroji CountAir® a podržte 
ho stisknuté. 

Krok 2 
Poté jednou stiskněte kontrolní tlačítko. Na displeji se 
postupně objeví následující čísla: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 
160, 180, 200, 220.

Krok 3 
Až se na displeji objeví správné číslo (počet dávek vašeho 
inhalátoru), uvolněte tlačítko nastavení. Tím je nastavení 
přístroje CountAir® dokončeno.

Krok 4 
Stisknutím kontrolního tlačítka teď můžete zkontrolovat, zda 
je nastaveno správné číslo. Zkontrolujte, zda je písmeno C na 
displeji vlevo. 

Tak máte jistotu, že čísla na přístroji CountAir® čtete správně. 
Pokud tomu tak není, zopakujte výše uvedené kroky.

Přístroj CountAir® můžete nastavovat kdykoli, a to i v případě, 
že je na displeji zobrazen zbývající počet dávek.

Přístroj CountAir® je standardně nastaven pro praváky. 
Pro leváky lze displej nastavit i tak, aby zobrazoval číslice 
otočené o 180 stupňů. Postup je následující: Počkejte, dokud 
nebude displej prázdný. Poté stiskněte kontrolní tlačítko a 
podržte ho stisknuté. Nyní jednou stiskněte tlačítko nastavení, 
dokud se displej neotočí o 180 stupňů.
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Inhalátor

Ochranný kryt

Z inhalátoru sejměte 
ochranný kryt a vložte ho 
do přístroje CountAir®. 

Zkontrolujte, zda je 
inhalátor v přístroji 
CountAir® správně zasazen 
a znovu nasaďte kryt na 
náustek.
 

Přístroj CountAir® je po 
nasazení aerosolového 
dávkovače vždy připraven k 
použití a v akutních situacích 
nebude blokovat inhalaci. To 
je vědomá volba. V případě 
paniky je CountAir® připraven 
k použití. Uchovávejte 
přístroj CountAir® spolu s 
aerosolovým dávkovačem 
například v nějaké taštičce. 
Zabráníte tak znečištění nebo 
nechtěné aktivaci přístroje 
CountAir® a aerosolového 
dávkovače.

Čištění
V případě potřeby 
lze CountAir® vyčistit 
vlhkým hadříkem. Pozor! 
Neoplachujte vodou, protože 
CountAir® není vodotěsný.

Váš inhalátor je nyní 
připraven k použití podle 
pokynů vašeho lékaře, 
lékárníka nebo ošetřovatele. 
Pozor! Nezapomeňte nový 
inhalátor před použitím 
protřepat a odstříknout 
3 dávky naprázdno do 
vzduchu.

Pokud máte inhalační 
nástavec, můžete ho nyní 
použít tak, jak jste zvyklí.

Po vdechnutí se po dobu 
10 vteřin na displeji zobrazí 
počet zbývajících dávek. 
Toto číslo se také objeví po 
stisknutí kontrolního tlačítka. 

Po použití sejměte 
náustek pomocí suchého 
kapesníčku.

Při každém vdechnutí 
odpočítává přístroj 
CountAir® počet dávek až 
do vyprázdnění inhalátoru. 
Po poslední dávce se na 
displeji objeví 4 vodorovné 
čárky vedle sebe, které 
značí, že inhalátor je 
potřeba vyměnit.

Sejměte z inhalátoru 
ochranný kryt a vyjměte ho 
z přístroje CountAir®.  

Po výměně inhalátoru znovu 
nasaďte ochranný kryt na 
náustek. Prázdný inhalátor 
vyhoďte buď do běžného 
odpadu nebo ho můžete 
odevzdat v lékárně, pokud v 
něm zůstal zbytek léčiva.

Znovu nastavte počet dávek 
tak, jak je uvedeno výše 
(viz kroky 1–4). Zkontrolujte, 
zda je na displeji zobrazen 
stejný počet dávek jako u 
předchozího inhalátoru, a 
pokud tomu tak není, zda 
nemáte náhodou jiné balení.
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Životnost baterie
Při běžném používání je 
životnost baterie minimálně 
2 roky. 

Pokud je baterie téměř 
vybitá, objeví se na displeji  
2 vertikální proužky.

Je na čase CountAir® 
vyměnit za nový. Jinak 
hrozí, že přístroj nebude 
zobrazovat správný počet 
zbývajících dávek.

Baterii nelze vyměnit. 
CountAir® odevzdejte 
na sběrném místě 
elektroodpadu ve vaší obci.
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