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CARA PENGGUNAAN
Inhaler Dosis Terukur (MDI)

1. Cuci  tangan  dengan
    sabun bersih.

2. Buka penutup inhaler
    dan  posisi  mulut
    inhaler  dibawah  dan
    bagian kepala berada
    diatas.

3. Kocok terlebih dahulu
    wadah   inhaler   agar
    obat merata.

4. Hembuskan nafas me
    lalui mulut secara per
    lahan-lahan. 

5. Pegang inhaler sesuai 
    yang yang  tertera  pada 
    gambar   atau   sesuai 
    dengan yang disarankan 
    oleh dokter.

6. Tarik  nafas  ketika anda 
    menekan   inhaler   agar
    obat   yang   terdapat  di 
    inhaler  bisa   masuk  ke
    dalam

7. Tarik  nafas  secara  per
    lahan   agar   obat  yang 
    masih   tersisa  di  mulut 
    dapat masuk ke dalam.

8. Tahan nafas anda  sela-
    ma 10  detik, agar  obat
    inhaler didalam paru-pa
    ru   dapat   memberikan
    efek terapi.   

9. Ulangi  tahap 3  sampai
    tahap  8 sesuai dengan
    petunjuk   penggunaan
    yang   dirsepkan    oleh 
    dokter.

10.Masukkan air kedalam
    mulut kemudian kumur-
    kumur untuk membersih
    kan sisa obat  yang ada
    didalam mulut

11.buang air kumur-kumur
     tadi   dan  jangan dimi-
     num.
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12. Inhaler harus  dibersihkan setidaknya 
1 (satu) kali seminggu. Ambilah tutup 
pelindung dari corong. Jangan keluar
kan tabung logam dari tempatnya.  
Bersihkan bagian dalam dan luar me- 
nggunakan  kain kering atau tissue. 
Kembalikan ke tempat awal dan tutup
mulut   semprot.  Jangan   merendam 
tabung logam dalam air. 

Langitan
Lengkung gigi atas

Kelenjar langitan Arteri dan syaraf
langitan

Amandel

Lidah

Lengkung gigi 
bawah

Lempeng datar
tulang langitan

Otot anak
langitan

Anak langitan

Gusi bawah

___
___

______
___

___
______
______
___

RONGGA MULUT
(tampak depan)

1.  Disimpan  dalam wadah asli dan jangan 

    buang etiket / label yang tertera.

2.  Disimpan   terlindung  dari  lembab  dan 

    cahaya.

3.  Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

4.  Setelah dibuka obat inhaler hanya boleh

    digunakan   selama   30 hari.  Bila  telah 

    lebih   dari  30  hari,  sebaiknya  obat  di 

    buang  meskipun  masih  belum habis di

    gunakan.

Cara Penyimpanan
Obat Inhaler Dosis Terkur (MDI)

____________

____________________

Perhatian

____________

____________________

1.  Ikuti petunjuk yang tertera di label/etiket 
    dengan seksama.
2.  Jangan lewatkan dosis.
3.  Hindari  penggunaan  inhaler  oleh lebih 
    dari satu orang agar tidak terjadi penula 
    ran infeksi.
4.  Gunakan  inhaler  hanya  selama waktu 
    yang dianjurkan.

Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker
di Apotek, jika ada pertanyaan 
tentang obat yang digunakan.

Segera ke Dokter/Puskesmas/
Rumah Sakit, jika gejala penyakit

tidak membaik setelah menggunakan
obat lebih dari 3 hari
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