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LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM INDEN UDSTYRET TAGES I BRUG. 

1. UDSTYRETS FORMÅL 
Rehaler er et CE-godkendt medicinsk udstyr beregnet til be-

handling af akut migræne med aura tidligt i anfaldsforløbet. 

Den tilhørende kontrol-enhed er beregnet til at måle iltni-

veauet i dit blod under behandlingen. Før du bruger Rehaler, 

er det vigtigt at du læser brugervejledningen for kontrol-en-

heden. Hvis du har en sort kontrol-enhed, kan brugervejled-

ningen findes her: Sort kontrol-enhed brugervejledning. Hvis 

du har en hvid kontrol-enhed, kan brugervejledningen findes 

her: Hvid kontrol-enhed brugervejledning. 

2. PRODUKT BESKRIVELSE 
Rehalers effekt opnås ved at øge CO2-indholdet i indåndings-

luften samtidig med at det sikres, at brugeren får nok ilt, uan-

set hvor længe behandlingen varer. Rehaler gør dette ved at 

genbruge en del af den CO2, som kroppen producerer, blan-

det med frisk luft i et nøje og individuelt afmålt forhold. Re-

haler virker bedst, hvis behandlingen påbegyndes inden 

smerten starter og er derfor primært rettet mod migrænepa-

tienter der kan mærke et migræne-anfald på vej, inden smer-

ten rigtigt udvikler sig. 

 
Figur 1. Øgning af iltforsyningen til hjernen. Ved at indånde en 

øget CO₂-koncentration sammen med en høj iltprocent øges for-

syningen af blod, ilt og blodsukker til hjernen med op til 70%. 

Dette modvirker den sammentrækning af blodkarrene som meget 

ofte ses før og under migræneanfald, og som er under kraftig mis-

tanke for at være den underliggende årsag bag mange anfald, på 

grund af den iltmangel i hjernen som sammentrækningen kan for-

årsage. 

 

 
Figur 2. Dæmpning af nervesystemets følsomhed og smerte. 

Et forøget CO₂-indhold i kroppen sænker pH-niveauet i krop-

pen mens Rehaler bruges, hvilket mindsker nervernes følsom-

hed og kan derved reducere, eller i nogle tilfælde, helt fjerne 

smerten under anfald. 

 
Figur 3. Stopper Cortical Spreading Depression (CSD). Cortical 

Spreading Depression (CSD) er en langsom men meget destruktiv 

bølge, som spreder sig igennem hjernen og fører til migrænean-

faldets smerte, kvalme, lysfølsomhed og tab af energi. Ved at 

ændre niveauerne af ilt og CO₂ i kroppen, er det muligt at 

bremse CSD og derved mindske, og i mange tilfælde, standse mi-

græne-anfaldet. 

 

3. SIKKERHEDSKRAV 
3.1 Advarsler og forholdsregler 

 
Rehaler er beregnet til migræne med aura, dvs. mi-

græneanfald hvor der indenfor den sidste time før 

hovedpinen indtræder f.eks. synsforstyrrelser, føle-

forstyrrelser eller taleforstyrrelser. Hvis du er i tvivl 

om hvorvidt du lider af migræne med aura, bør du 

tale med din læge. 

 
Rehaler er ikke til brug af børn og unge under 18 år, 

da der ikke foreligger kliniske data for disse patien-

ter. 

 
Rehaler er ikke til brug af gravide og ammende, da 

der ikke foreligger kliniske data for disse patienter. 

 
Rehaler bør ikke bruges, hvis man befinder sig i et fly 

og/eller 2000 meter eller mere over havets over-

flade. 

 
Rehaler skal altid bruges sammen med den tilhø-

rende kontrol-enhed (iltmåler). Når du får udleveret 

kontrol-enheden, er den indstillet til at give et infor-

mationssignal (visuelt for sorte kontrol-enheder og 

hørbart for hvide kontrol-enheder), hvis blodets ilt-

procent (%SpO2) kommer under 90%. Inden Rehaler 

tages i brug, er det vigtigt, at du læser brugervejled-

ningen for kontrol-enheden. Hvis du har en sort kon-

trol-enhed, kan brugervejledningen findes her: Sort 

kontrol-enhed brugervejledning. Hvis du har en hvid 

kontrol-enhed, kan brugervejledningen findes her: 

Hvid kontrol-enhed brugervejledning. 

 
Inhalatorerne er til engangsbrug. Af hygiejne-årsa-

ger bør man kun bruge en inhalator indenfor 12 ti-

mer fra det tidspunkt, man først tog den ud af pak-

ken. Brug ikke inhalatoren hvis forseglingen er gået i 

stykker. 

https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Sort-kontrol-enhed-Brugervejledning-OX200_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Hvid-kontrol-enhed-Brugervejledning-OX210_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Sort-kontrol-enhed-Brugervejledning-OX200_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Sort-kontrol-enhed-Brugervejledning-OX200_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Hvid-kontrol-enhed-Brugervejledning-OX210_ver1.0.pdf
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3.2 Hvis du har en af disse sygdomme eller tilsande, 

må du ikke bruge Rehaler 

 
Lungesygdom (f.eks. KOL, lungefibrose, akut astma, 

akut lungebetændelse eller en slem forkølelse). 

 
Hjerte/karsygdom (f.eks. forhøjet blodtryk, blod-

prop i hjertet, hjertekrampe, hjertesvigt, hjerteklap-

sygdom, hjerterytmeforstyrrelse eller hjertemuskel-

sygdom). 

 
Blodmangel (anæmi), dvs. et lavt hæmoglobin-ind-

hold i blodet. 

 
Neuralgi/nervebetændelse, epilepsi, intrakraniel hy-

pertension, nuværende eller tidligere aneurisme i 

hjernen, anden hjerne/nervesygdom udover mi-

græne, samt patienter som tidligere er opereret i 

hjernen (inkl. stenting). 

4. REHALER SYSTEMET 
Rehaler består af fire dele: 

a) Rehaler-inhalatorer, til engangsbrug, og som du ån-

der igennem. Inhalatoren øger CO2-indholdet i din 

indåndingsluft og sikrer samtidig, at du får nok ilt. 

b) Kontrol-enhed (produceret af Beijing Choice Elec-

tronic Technology Co., Ltd.), som måler iltprocenten 

(%SpO2) i din krop. 

c) Næseklemmer, som sikrer at din vejrtrækning sker 

igennem munden og inhalatoren, når du bruger Re-

haler. Der er en næseklemme i hver inhalator-

pakke.  

d) Rehaler-app (kræver iOS 9.0+ eller, Android Marsh-

mallow 6.0+), som hjælper dig med at klargøre og 

bruge Rehaler. Rehaler-appen kan downloades på 

App Store og Google Play.   

 

Figur 4 til Figur 11 viser Rehaler-systemet.  

 

 

 

Figur 4. Sammenfoldet inhalator. A1: Tal til indstilling af 

regulator (grøn). 

  
Figur 5. Udfoldet inhalator. B1: Mundstykke til at holde imellem 

tænderne, B2: Kuben, den firkantede pose hvor udåndet luft og 

frisk luft blandes, B3: Ventilhuller, B4: Regulator (grøn). Bruges til 

indstilling af det indåndede CO2-niveau, fra indstilling 1 (laveste 

CO2) til indstilling 7 (højeste CO2). Selv hvis regulatoren indstilles 

til 7 får du stadig ilt nok ind igennem ventilhullerne, lige meget 

hvor længe Rehaler bruges. 

 
Figur 6. Kontrol-enhed med tilhørende etui og kabel. Kontrol-en-

heden tænder automatisk, når du sætter den på fingeren og over-

våger, vha. LED’er, iltprocenten (%SpO2) i din krop under behand-

lingen med Rehaler. Kontrol-enheden er produceret af Beijing 

Choice Electronic Technology Co., Ltd. Room 4104, No. A12 

Yuquan Road Haidian District, 100143 Beijing, P.R. China, EC|REP 

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestrasse 

80, 20537, Hamburg Germany         .  

 
Figur 7. Mikro USB Stik til opladning. 

 

 
Figur 8. Skærmbillede af sort kontrol-enhed. Hvis din %SpO2 

værdi mod forventning skulle blive for lav (under 90%), giver kon-

trol-enheden et visuelt informationssignal. Dvs. at tallet for 

%SpO2 (nederste, store tal) vil blinke uafbrudt.  
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Figur 9. Skærmbillede af hvid kontrol-enhed. Hvis din %SpO2 

værdi mod forventning skulle blive for lav (under 90%), giver kon-

trol-enheden et hørbart informationssignal. 

 
Figur 10. Smartphone eller tablet med Rehaler-app. For at kunne 

bruger Rehaler-appen kræver det, at du har en smartphone eller 

tablet med iOS 9.0+ eller Android Marshmallow 6.0+. Det er des-

uden vigtigt, at du har adgang til internet, og at dit bluetooth sig-

nal er tændt. Rehaler-appen lærer dig at bruge udstyret, hjælper 

dig med at finde den bedste indstilling af inhalatoren for netop dig 

og giver dig, via behandlingsplanen, personligt tilpassede og op-

daterede råd til brug af Rehaler. 

 
Figur 11. Næseklemme. Næseklemmen behøver ikke sidde stramt 

men skal bare presse næseborene lidt sammen. På mundstykket 

af hver inhalator sidder en næseklemme, så du altid har en ved 

hånden.   

5. BRUGERVEJLEDNING 

5.1 Klargøring – Gør dette FØR du får et migrænean-

fald 

1. Læs ’Kom godt i gang’ folderen som du finder i dit 

Rehaler Starter Kit. 

2. Download Rehaler-appen og tilmeld dig. 

3. Oplad din kontrol-enhed i minimum 1 time.  

4. Følg dernæst instruktionen i Rehaler-appen til at 

konfigurere udstyret. Konfiguration er en vigtig del 

af Rehaler-systemet og er krævet, da det hjælper 

dig med at finde den rigtige indstilling af udstyret. 

NB! Det er vigtigt, at du IKKE har migræne eller an-

dre sygdomme under konfigurationen. Konfigura-

tionen tager ca. 25 minutter, og vi anbefaler, at du 

udfører den siddende eller liggende, samt et sted 

hvor der er ro, da det involverer brug af udstyret. Vi 

anbefaler også, at du konfigurerer hurtigst muligt, 

så dit udstyr er klar til dit næste anfald. 

5. Efter konfigurationen vil du få vist din behandlings-

plan. Dette er en række personligt tilpassede råd til 

hvornår, hvor længe og på hvilken regulator-indstil-

ling du bør bruge Rehaler næste gang du mærker et 

anfald på vej.   

5.2 Behandling – Gør dette NÅR du mærker et migræ-

neanfald på vej 

1. Find en Rehaler-inhalator og kontrol-enheden frem. 

2. Find et sted hvor du kan sidde i ro under behandlin-

gen. 

3. Åben Rehaler-appen og vælg ’’Start behandling’’. 

4. Du får herefter mulighed for at starte behandlingen 

med eller uden en guide. 

5. Hvis du vælger NEJ til guide, kommer du direkte vi-

dere til at se din indstilling på regulatoren samt hvor 

lang tid du skal bruge Rehaler. Følg punkterne a til i 

nedenfor: 

a. Tjek at din bluetooth signalet på mo-

bil/tablet er slået til. 

b. Træk i den lille plastikstrimmel bag på in-

halatoren så kuben folder sig ud. 

c. Fold forsigtigt mundstykket til en oprejst 

position så den lille vinkellås låser. 

d. Tag en mellem-dyb indånding og ånd ud 

igennem mundstykket. 

e. Tag næseklemmen på. 

f. Sæt kontrol-enheden på fingeren og til-

slut den til mobilen ved at trykke på det 

lille grå ikon nederst i hjørnet. 

g. Så snart du føler dig klar, påbegynd be-

handlingen ved at trykke på afspilnings-

knappen. 

h. Træk vejret igennem inhalatoren på den 

indstilling som er angivet i behandlings-

planen. Brug Rehaleren i hele din aura-

fase og minimum i 20 minutter. Hvis din 

aura varer længere end de 20 minutter, 

kan du fortsætte behandlingen ved at 

trykke på knappen ’5 min. mere’ indtil du 

mærker en effekt. Det er ikke nødvendigt, 

at du kontrollerer din vejrtrækning på no-

gen særlig måde. Prøv så godt du kan at 

slappe af under behandlingen.  

i. Indstil herefter regulatoren til indstilling 

1, og træk vejret gennem inhalatoren i 5 

minutter. 

6. Hvis du vælger JA til guide, vil du få vist instruktions-

videoer, som du skal følge. Du vil herefter komme 

videre til at se din indstilling på regulatoren og de 
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antal minutter du skal bruge udstyret. Følg herefter 

punkterne 5a til 5i ovenfor.  

7. Hvis du efter endt behandling ikke føler, at du har 

fået den ønskede effekt, kan du fortsætte, til du har 

fået den ønskede effekt. Vi opfordrer dig til at kon-

takte kundesupport (support@rehaler.com), hvis 

du ikke opnår en effekt. 

8. Flere timer efter behandling opfordres du til at gå 

ind og registrere dit migræneanfald. Dette kan du 

gøre under ’’Vis behandlingsplan’’. Når du registrer 

dit anfald, vil du blive stillet en række spørgsmål om 

anfaldet og din brug og effekt af Rehaler-behandlin-

gen. Det er vigtigt at udfylde disse spørgsmål, da 

dine svar bliver brugt til at opdatere din behand-

lingsplan med råd til brug næste gang. Disse råd er 

tilpasset netop dig, med henblik på at optimere din 

effekt af Rehaler. Når du har svaret på alle spørgs-

målene, bliver din behandlingsplan opdateret. Læs 

nu den opdaterede behandlingsplan. Følg behand-

lingsplanens råd næste gang du mærker et migræ-

neanfald på vej. 

Husk at have en Rehaler-inhalator og kontrol-enheden på dig 

når du går hjemmefra (f.eks. i din taske eller jakkelomme), så 

du kan starte behandlingen, så snart du mærker et anfald på 

vej. 

5.3 Fejlfinding og gode råd når du bruger Rehaler 

• Generelt bør du, for at få bedst effekt, behandle 

anfald tidligt og længe nok: der er ingen fare ved 

at bruge Rehaler, og du kan derfor behandle lige så 

ofte og så længe som du vil. Fordi migrænepatien-

ter er meget forskellige, er der dog ikke én rigtig 

måde at bruge Rehaler. Du opnår den bedste be-

handling ved at lægge mærke til hvilken behand-

lingstid, starttidspunkt og regulator-indstilling der 

giver netop dig den bedste effekt. Behandlingspla-

nen kan være en god hjælp til at finde frem til den 

bedste måde for dig at bruge Rehaler.  

• Hvis du har brug for at synke eller hoste under brug 

af Rehaler: tag inhalatoren ud og evt. næseklem-

men af, host eller synk, og tag dernæst inhalator og 

næseklemme på igen. Dette påvirker ikke behand-

lings-effekten, så længe du ikke trækker vejret ind 

uden inhalatoren i en længere periode, og så længe 

du husker at tage næseklemmen på bagefter.   

• Hvis du under behandling med Rehaler får stær-

kere bivirkninger end under konfigurationen: 

stands behandlingen, skru regulatoren ét trin ned 

(dvs. hvis den var på indstilling 4, skru da ned til ind-

stilling 3), vent ét minut, og fortsæt derefter be-

handlingen. Dette kan du fortsætte med at gøre, til 

du når indstilling 1. 

• Hvis aura-symptomerne ikke er forsvundet efter 

du har brugt Rehaler: fortsæt behandlingen til du 

føler, at dine symptomer er væk.  

• Hvis du oplever at få det værre så snart du stopper 

Rehaler-behandlingen: skru regulatoren ned på 

indstilling 1 de sidste fem minutter af hver behand-

ling. Dette sikrer at du gradvist kommer tilbage til 

dit normale CO2-niveau. 

• Hvis kontrol-enhedens iltprocent (%SpO2) blinker 

uafbrudt (sort kontrol-enhed) eller larmer (hvid 

kontrol-enhed): dette er et informationssignal. Følg 

anvisningerne under ’’6.1 HVIS KONTROL-ENHE-

DENS INFORMATIONSSIGNAL GÅR I GANG’’, i afsnit 

6 af denne brugsanvisning. 

 

6. KONTROL-ENHED 
Kontrol-enheden tænder automatisk når du sætter den på 

fingeren og overvåger iltprocenten (%SpO2) i din krop under 

behandlingen med Rehaler. Hvis din %SpO2 værdi mod for-

ventning skulle blive for lav, giver kontrol-enheden et infor-

mationssignal. På sorte kontrol-enheder vil dette signal være 

visuelt, dvs. at %SpO2 indikatoren vil blinke uafbrudt. På 

hvide kontrol-enheder er informationssignalet hørbart. 

Hvis du har en sort kontrol-enhed, kan brugervejledningen 

findes her: Sort kontrol-enhed brugervejledning. Hvis du har 

en hvid kontrol-enhed, kan brugervejledningen findes her: 

Hvid kontrol-enhed brugervejledning. 

6.1 HVIS KONTROL-ENHEDENS INFORMATIONSSIG-

NAL GÅR I GANG 

Hvis kontrol-enhedens informationssignal bliver aktiveret, 

gør da følgende: 

1. Tag næseklemmen af, tag inhalatoren ud af mun-

den og træk vejret normalt. 

2. Skru regulatoren ét trin ned (dvs. hvis den var på 

indstilling 4, skru da ned til indstilling 3). 

3. Vent 1 minut. 

4. Tag næseklemmen på igen, og put inhalatoren i 

munden igen. Fortsæt dernæst behandlingen. 

Dette kan du fortsætte med, til du når indstilling 1. Hvis alar-

men stadig går i gang, selvom regulatoren er skruet helt ned 

på indstilling 1, kontakt os da via e-mail support@rehaler.dk, 

så vi kan hjælpe med at finde årsagen til problemet. 

6.2 Unøjagtige målinger kan forårsages af 

• Betydeligt indhold af dysfunktionelt hæmoglobin.  

• Intravaskulære farvestoffer så som indocyaningrønt 

eller methylenblåt. 

• Tilstedeværelse af meget omgivende lys. Det kan 

blive nødvendigt at skygge måleområdet for dette. 

mailto:support@rehaler.com
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Sort-kontrol-enhed-Brugervejledning-OX200_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Hvid-kontrol-enhed-Brugervejledning-OX210_ver1.0.pdf
mailto:support@rehaler.dk
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• Voldsomme bevægelser. 

• Højfrekvent elektrokirurgisk interferens og defibril-

latorer. 

• Venøse pulsationer. 

• Hvis sensoren er placeret på en ekstremitet hvor 

der er placeret en blodtryksmanchet, arterielt kate-

ter eller intravaskulær dræn. 

• Neglelak/kunstige negle. 

• Svag puls (lav perfusion). 

• Lavt hæmoglobin. 

6.3 Mulige fejl og løsninger  
Problem Mulig årsag Løsning 

%SpO2 eller 

puls kan ikke 

vises normalt 

1. Fingeren er ikke kor-

rekt isat. 

2. Iltmætningen er for lav 

til at kunne måles. 

1. Forsøg igen med fingeren kor-

rekt isat. 

2. Prøv nogle flere gange. Er du 

sikker på, der ikke er noget galt 

med apparatet, kontakt os da. 

%SpO2 eller 

puls vises usta-

bilt 

1. Fingeren er ikke indsat 

dybt nok. 

2. Fingeren ryster eller du 

bevæger sig. 

1. Forsøg igen med fingeren kor-

rekt isat. 

2. Forsøg at lade være med at be-

væge dig. 

Kontrol-enhe-

den kan ikke 

tændes 

1. Batteriet er afladt. 

2. Kontrol-enheden er be-

skadiget. 

1. Oplad kontrol-enheden. 

2. Kontakt os på support@reha-

ler.com.  

Displayet for-

svinder 

1. Slukker og genstarter 

hvert 8. sekund.  

2. Lavt batteri. 

1. Dette er normalt for nogle 

sorte kontrol-enheder. 

2. Oplad kontrol-enheden. 

”ea7”frem-

kommer i 

displayet 

1. Lavt batteri 

2. Der er en fejlfunktion i 

kontrolenheden. 

1. Oplad kontrol-enheden. 

2. Kontakt os på support@reha-

ler.com. 

Hvis du oplever andre problemer med kontrolenheden: Kon-

takt os via e-mail support@rehaler.dk og beskriv dit problem. 

Vi vil snarest muligt tage kontakt til dig for at prøve at løse 

problemet.    

6.4 Opladning af kontrol-enheden 

Sort kontrol-enhed: Når det er tid til at oplade kontrol-enhe-

den, vil batteri-symbolet på skærmen blinke uhæmmet. Op-

lad kontrol-enheden i minimum 1 time med det mikro USB-

stik som fulgte med. 

Hvid kontrol-enhed: Når det er tid til at oplade kontrol-enhe-

den, vil batteri-symbolet på skærmen komme til syne. Oplad 

kontrol-enheden i minimum 1 time med det mikro USB-stik 

som fulgte med. 

7. HVIS BEHANDLINGEN IKKE VIRKEDE 
Hvis behandlingen ikke havde en tilfredsstillende effekt, vil 

appens behandlingsplan give råd og anvisninger til at for-

bedre Rehalers virkning ved næste anfald.  

De vigtigste generelle råd for brug af Rehaler er: 

• Rehaler bør bruges tidligt i anfaldets forløb, før ho-

vedpinen er startet. Vær derfor opmærksom på evt. 

forvarsler om et kommende anfald så du kan be-

handle i god tid. 

• Brug inhalatoren i mindst tyve minutter, gerne læn-

gere, og evt. flere gange. Inhalatoren kan bruges op 

til 12 timer. 

Rehaler er et værktøj som virker bedst, når det tilpasses til 

den enkelte migrænepatients unikke anfald og behov. Ved at 

blive bedre til at tolke kroppens signaler og opdage anfalds-

forvarsler, kan du optimere behandlingen og dermed for-

bedre effekten af Rehaler. Du bør når du bruger Rehaler sidde 

roligt og uforstyrret (du kan også ligge halvt ned med en pude 

i ryggen), evt. med lukkede øjne, tage dig god tid til behand-

lingen og prøve at lægge stress og bekymring fra dig – selvom 

det kan være svært. 

8. BIVIRKNINGER 

8.1 Almindelige 

Dyb vejrtrækning, en følelse af at være lidt varmere eller kol-

dere, øget svedtendens, mundvand, let åndenød, let svimmel-

hed. 

Disse bivirkninger er ufarlige og en helt naturlig respons på 

behandlingen. Bivirkningerne forsvinder inden for få minutter 

efter endt behandling. 

8.2 Sjældne 

Stærk åndenød, kvalme, svimmelhed, uro, ængstelighed, ho-

vedpine (som ikke er pga. migrænen).  

Disse sjældnere bivirkninger kan forekomme hos især nye 

brugere af Rehaler. Konfigurations-proceduren hjælper dig til 

at finde den indstilling af regulatoren som passer til dig og ikke 

giver dig nogle af disse sjældne bivirkninger. Hvis én eller flere 

af disse bivirkninger skulle opstå, gør da følgende:  

1. Tag næseklemmen af, tag inhalatoren ud af mun-

den og træk vejret normalt. 

2. Skru regulatoren ét trin ned (dvs. hvis den var på 

indstilling 4, skru da ned på indstilling 3). 

3. Vent ét minut. 

4. Tag næseklemmen på igen, og put inhalatoren i 

munden igen. 

5. Fortsæt dernæst behandlingen. 

Hvis bivirkningerne ikke mindskes, kan regulatoren igen juste-

res til en lavere position som beskrevet ovenfor. Hvis bivirk-

ningerne forværres, stop da brugen af Rehaler. 

 

9. OPBEVARING 
• Hver inhalator må af hygiejnehensyn kun bruges in-

denfor 12 timer efter at den blev taget ud af pak-

ken. Smid den derefter ud. 

• Rehaler skal opbevares utilgængeligt for børn. 
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• Rehaler skal opbevares på et mørkt og tørt sted ved 

mellem 0°C og 50 °C. 

• Lad ikke Rehaler ligge i solen i en længere periode. 

• Brug ikke Rehaler efter den udløbsdato der står på 

pakningen. 

10. BORTSKAFFELSE 
▪ Brugte inhalatorer MÅ IKKE skylles ud i toilettet, 

men skal smides i skraldespanden og afskaffes sam-

men med andet husaffald.  

▪ Kontrol-enheden MÅ IKKE smides i skraldespanden, 

men skal smides ud i en beholder til småt elektro-

nik. 

11. SYMBOL DEFINITIONS 
Nedenstående symboler anvendes på Rehaler (pakkemateriale, etiketter og brugsanvisning) *: 

Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse 

 

Producent 

Sammen med dette symbol angives navn og adresse på 

den producent, der har produceret udstyret. 
 

Se brugsanvisningen  

Brugsanvisningen indeholder vigtige informati-

oner og skal læses inden produktet tages i brug.  

 
Katalognummer 

Produktets katalognummer / varernummer.  

Advarsel 

Tekst markeret med et advarselssymbol skal 

læses inden produktet tages i brug. 

 
Batch nummer 

Viser producentens batchkode.  
Udløbsdato 

Angiver den sidste dato, produktet kan bruges. 

 

Temperaturgrænser 

Viser de temperaturgrænser, som det er forsvarligt at ud-

sætte det medicinske udstyr for: fra 0°C til 50°C. 
 

Må ikke genbruges 

Angiver at produktet er til engangsbrug. 

 

Holdes væk fra sollys 

Viser at det medicinske udstyr skal beskyttes mod sollys.  

Må ikke skylles ud i toilettet 

Angiver at produktet ikke er egnet til at blive 

skyllet ud i toilettet. 

 

Må ikke bruges i fly 

Angiver at produktet ikke bør ikke bruges hvis man befin-

der sig i et fly 
 

Plasttype Acrylnitril-butadien-styren 

 
Plasttype Polyethylenterephthalat 

 
Plasttype lav densitet polyethylen 

 
Plasttype Polypropylen 

 
Andre plasttyper 

Symboldefinitionerne for kontrol-enheden kan findes i den tilhørende brugervejledning.  * Illustrationerne som er brugt I denne brugsanvisning, kan variere en smule fra dem på det fysiske produkt. 

 

12. INDRAPPORTERING OG KONTAKT 
Kontakt BalancAir ApS hvis: 

• Der opleves andre bivirkninger end beskrevet i 

denne vejledning, eller du er kommet til skade ved 

brug af Rehaler. 

• Rehaler ikke virker, eller der opstår en skade på en 

af delene, inkl. kontrol-enheden. 

Adresse BalancAir ApS, Diplomvej 381, 2800 Kon-

gens Lyngby, Danmark 

E-mail support@rehaler.com  

13. OPDATERINGER AF DENNE VERSION 
Følgende er opdateret i denne version af brugsanvisningen: 

• Redaktionelle opdateringer. 

• Afsnit ’’3.2 Hvis du har en af disse sygdomme eller 

tilsande, må du ikke bruge Rehaler’’. 

• Tilføjelse a hvid control-enhed. 

 

 

 

 

 
BalancAir ApS hereby declares that this device meets all requirements 

and relevant rules of Class I medical devices according to the EU Medical 

Device Directive 93/42/EEC. 

Patent pending WO2011044914A1 
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