
Nume:                                / Medic:

Data:                                         / Tel medic: 

Astmul meu este controlat dacă în ultimele 4 săptămâni:

Ce trebuie să fac?
Îmi continui tratamentul recomandat de medic

ALTE RECOMANDĂRI:

Astmul meu este grav dacă (Urgență în Astm):

Dacă am oricare din simptomele de mai sus înseamnă
că am un Atac de Astm. Ce trebuie să fac?

ALTE RECOMANDĂRI:

1. Stau drept și îmi păstrez calmul.

2. Administrez 1 puf din inhalatorul „de urgență”. 
Aștept câteva minute. Dacă nu se produce nici o 
îmbunătățire îmi mai administrez încă un puf (nu mai 
mult de 8-12 pufuri pe zi, în funcție de inhalatorul 
folosit).

3. Dacă starea de rău persistă, telefonez imediat la 

112, spun că am un atac de astm.

4. Repet pasul 2 după 15 minute timp în care aștept 
ambulanța.

Astmul meu se înrăutățește dacă în ultimele 4 săptămâni:

Ce trebuie să fac?

ALTE RECOMANDĂRI:

AM AVUT în timpul zilei mai mult de 2 simptome de astm pe 
săptămână
NU POT lua parte la activități �zice fără să am simptome de astm
MĂ trezesc noaptea sau dimineața din cauza astmului
AM folosit medicamentul „de urgență” mai mult de 2 ori pe 
săptămână

AM di�cultate extremă de respirație
AM di�cultate în mers sau vorbire
AM senzație de frică
Buzele devin vineții, presiune puternică în piept, tuse excesivă
Medicamentul „de urgență” NU mă ajută sau îl folosesc
la �ecare 3-4 ore sau mai des

NU am avut în timpul zilei mai mult de 1-2 simptome de astm pe 
săptămână
POT lua parte la activități �zice fără să am simptome de astm
NU mă trezesc noaptea sau dimineața din cauza astmului
NU folosesc medicamentul “de urgența” mai mult de 2 ori pe 
săptămână
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Dacă nu mi-am mai administrat zilnic medicamentul meu 
inhalator în ultimul timp, trebuie să încep să îl folosesc
regulat din nou. 

Dacă deja îmi administrez zilnic medicamentul meu inhalator 
cresc doza la      puf(uri) dimineața și          puf(uri) seara. 

SAU 

Dacă deja îmi administrez zilnic medicamentul meu inhalator 
voi continua să îl folosesc în tratamentul zilnic          puf(uri) 
dimineața și      puf(uri) seara plus      puf(uri) ori de câte 
ori este nevoie.

Încep tratament cu cortizon oral
Contactez medicul currant

Dacă starea de rău persistă și nu se produce nici o 
îmbunătățire sau dacă folosești inhalatorul “de urgență” 
la �ecare 3 - 4 ore sau mai des, înseamnă că ai un atac de 
astm sever și va trebui să mergi la spital sau la medicul 
curant imediat

Întotdeauna trebuie să am cu mine inhalatorul meu “de urgență”.

Întotdeauna, după un episod de exacerbare a astmului, iau 
legătura cu medicul curant pentru a vorbi despre continuarea 
planului de tratament şi cum pot să evit astfel de episoade în viitor

Tratamentul meu zilnic pentru Astm: 

Medicamentul meu inhalator zilnic este:

În �ecare zi îmi administrez          puf(uri) dimineața și
         puf(uri) seara. Doza maximă zilnică este de

         puf(uri).

Medicamentul meu inhalator „de urgență” este:

Administrez medicamentul inhalator “de urgență” doar
dacă este nevoie. Administrez        puf(uri) de câte ori
este nevoie pentru a trata agravarea simptomelor de astm,
cum ar �:

• Respirație șuierătoare
• Senzație puternică de presiune la nivelul pieptului
• Senzație de sufocare
• Tuse nocturnă/după efort

Doza maximă zilnică administrată "la nevoie" este de
maximum    puf(uri).

Întotdeauna trebuie să am cu mine inhalatorul meu “de urgență”.

Plan de acțiune în astm. Tratament zilnic și "de urgență"
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Manualul utilizatorului
pentru inhalatorul ROZ, MODULITE®

Descriere inhalator ROZ, MODULITE®

Ce este inhalatorul meu roz MODULITE®?

Inhalatorul ROZ, MODULITE® conține o soluție de inhalat presurizată ce bene�ciază de o
tehnologie patentată care asigură o administrare optimă la nivel pulmonar a medicamentului

Inhalatorul dvs. conține o soluție cu două substanțe:
• un medicament numit corticosteroid, care ajută la reducerea edemului și a in�amației
• un medicament numit bronhodilatator cu acțiune de lungă durată care ajută la deschiderea

căilor respiratorii pentru a înlesni respirația.

 Cât de frecvent trebuie să folosesc inhalatorul meu ROZ, MODULITE®?

În secțiunea următoare veți găsi un ghid pas cu pas referitor la modul de administrare.

Pentru a acționa corespunzător, medicamentul din inhalator trebuie administrat zilnic,
conform recomandării medicului.

Medicul meu mi-a recomandat acest inhalator pentru a mă ajuta să îmi controlez astmul.
Prin administrarea inhalatorie regulată, în �ecare zi, pot preveni simptomele astmului.

Trebuie să țin inhalatorul ROZ, MODULITE® cu mine pentru a-l putea folosi în orice moment
ca tratament „de urgență”. Pufurile suplimentare oferă o bronhodilatație rapidă
și continuă să lucreze până la 12 ore.

 

180 pufuri (de la prima deschidere)

20 pufuri (5 – 10 zile rămase)

A nu se mai folosi!

Cum folosesc inhalatorul ROZ, MODULITE®?

Inhalatorul ROZ, MODULITE® este simplu și ușor de folosit în doar 5 pași

Important: NU TREBUIE agitat inhalatorul înainte de folosirea lui

1. Scot capacul de protecţie de pe piesa bucală şi veri�c dacă aceasta este curată,
fără praf sau alte particule străine.

2. Expir cât mai încet şi mai profund (nu în inhalator!)

3. Țin inhalatorul în poziţie verticală şi plasez piesa bucală în gură, strângând
buzele în jurul acesteia, fără a muşca piesa bucală

4. Inspir încet şi adânc pe gură. După începerea inspirului, apăs partea superioară
a inhalatorului pentru eliberarea unui puf.

5. Trebuie să îmi ţin respiraţia atât timp cât îmi este confortabil, apoi scot din gură
piesa bucală şi expir încet. A nu se expira în inhalator. După utilizare pun la loc
capacul de protecţie.

 

Important

Doar inhalatorul ROZ, MODULITE®, soluție de inhalat presurizată, poate � utilizat atât 
ca tratament "zilnic" cât și în tratamentul "de urgență", pentru prevenirea și 
ameliorarea simptomelor astmului. Alte tipuri de inhalatoare presurizate nu ar trebui 
fololosite în acest fel.
Pentru informații suplimentare întrebați medicul curant.

Raportarea reacțiilor adverse: Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentului medical.
De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin sistemul național de raportare (www.anm.ro). Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.
Pentru mai multe informații puteți accesa și www.srp.ro sau www.chiesi.ro; www.ginasthma.org
Material educațional aprobat de către ANMDMR cu nr. 14987C în data de 30.10.2020.




