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LÄS NOGA GENOM DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN. 

1. FÖRKLARANDE MÅL 
Rehaler är en CE-godkänd medicinsk apparat med syfte att 

behandla akut migränpatienter med aura. Den medföljande 

syremätaren ska användas till att kontrollera kroppens syre-

nivå under behandlingen. Det är viktigt att du läser bruksan-

visningen innan behandlingen tas i bruk. För instruktioner till 

den svarta syremätaren läs här: Svarta Syremätere bruksan-

visning.  För den vita syremätaren läs här: Vita Syremätere 

bruksanvisning. 

 

2. BESKRIVNING AV PRODUKTEN 
Effekten av Rehaler uppnås genom att öka koldioxidnivån i 

andningsluften samtidigt som man säkerställer att patienten 

får tillräckligt med syre - oavsett hur länge behandlingen är 

pågår. Detta säkras genom att Rehaler återvinner en del av 

den CO2 som kroppen producerar, kombinerat med frisk luft i 

en nogrann och kontrollerad blandning. Effekten av Rehaler 

förbättras om behandlingen påbörjas innan ett migränanfall. 

Rehaler riktar sig därför främst till migränpatienter som har 

föraningar av ett migränanfall, innan smärtan hinner utveckla 

sig fullt.  

 

 
Figur 1. Ökad syreupptagning till hjärnan. En ökad kontrollerad 

mängd av CO2 samt en stabil syrenivå bidrar med upp till 70% ökad 

blodför-sörjning, mer syre och blodsocker till hjärnan. Detta för-

hindrar att blodkärlen drar ihop sig, något som ofta kan ses i bör-

jan av ett mi-gränfall och är en möjlig bidragande orsak till anfall 

då det hämmar syreupptagningen i hjärnan. 

 

 

 
Figur 2. Smärt-och nervsystemets känslighet dämpas. Behand-

lingen resulterar i en ökad mängd av CO2 i kroppen, i samband 

med detta blir blodet surare och nerverna mindre känsliga, vilket 

ger en kraftig smärtreduktion under ett anfall. 

 

 

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

Spreading Depression (CSD) är en långsam och destruktiv våg som 

sprider sig genom hjärnan och är en bidragande orsak till den 

smärta, illamående, ökade ljud-ljuskänslighet samt trötthet som 

man upplever vid ett migränfall. Genom att ändra på CO2- och 

syrenivåerna i ens kropp är det möjligt att bromsa CSD och där-

med lindra och i många tillfällen även stoppa ett migränanfall. 

3. SÄKERHET  

3.1. VARNING OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

 
Rehaler är avsedd för att användas på patienter som 

lider av migrän med aura, t.ex upplever migränat-

tacker med störningar som visuella, sensoriska och 

talproblem kan uppstå inom kort tid innan huvud-

värk uppstår. Om du är osäker på att du lider av mi-

grän med aura, tala med din läkare. 

 
Det finns inga kliniska tester gjorda på barn och unga 

under 18 och behandlingen rekommenderas därför 

inte till denna patientgrupp. 

 
Det finns inga kliniska tester gjorda på gravida och 

ammande och behandlingen rekommenderas därför 

inte till denna patientgrupp. 

 
Rehaler bör ej användas om man befinner sig på ett 

flygplan eller 2000 meter över havet. 

 
Rehaler ska alltid användas tillsammans med den 

tillhörande syremätaren. Den svarta syremätaren är 

inställd på att ge en visuell signal, och den vita syre-

mätaren en ljudsignal om din syrenivå ( % Sp02 ) un-

derstiger 90%. Innan du tar Rehaler i bruk, är det vik-

tigt att du först läser bruksanvisningen. För instrukt-

ioner till den svarta syremätaren läs här Svarta Syre-

mätere bruksanvisning. För den vita syremätaren läs 

här: Vita Syremätere bruksanvisning. 

 
Varje inhalator är avsedd för engångsbruk, inhalato-

rerna bör därför ej användas 12 timmar efter öpp-

nad förpackning. Använd ej om förpackningen redan 

är bruten.  

 

 

https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Svarta-Syrem%C3%A4tere-Bruksanvisning-OX200_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Svarta-Syrem%C3%A4tere-Bruksanvisning-OX200_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Vita-Syrem%C3%A4tere-Bruksanvisning-OX210_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Vita-Syrem%C3%A4tere-Bruksanvisning-OX210_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Svarta-Syrem%C3%A4tere-Bruksanvisning-OX200_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Svarta-Syrem%C3%A4tere-Bruksanvisning-OX200_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Vita-Syrem%C3%A4tere-Bruksanvisning-OX210_ver1.0.pdf
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3.2. Rehaler får ej användas om du lider av en eller 

flera av nedanstående sjukdomar: 

 
Personer med lungsjukdomar som KOL, lungcancer, 

akut astma, akut lunginflammation, eller en allvarlig 

förkylning. 

 
Kardiovaskulär sjukdom (t ex hypertension, hjärtin-

farkt, angina, hjärtsvikt, hjärtsviktstörning, oregel-

bunden hjärtarytmi eller kardiomyopati). 

 
Anemi (dvs. patienter med låg hemoglobinnivå i blo-

det.) 

 
Intrakraniell hypertoni, epilepsi, nuvarande eller ti-

digare aneurysm i hjärna, annan hjärn och-nervsjuk-

dom förutom migrän samt patienter som tidigare 

har opererats i hjärnan (inklusive stent). 

4. REHALER-SYSTEMET 
Rehaler består av fyra delar: 

a) Engångsinhalator som du andas genom. Inhalatorn 

ökar CO2 nivån i andningsluften samtidigt som den 

säkrar att du får tillräckligt med syre. 

b) En syremätare (tillverkad av Beijing Choice Electro-

nic Technology Co., Ltd.), som mäter blodets syre-

halt. 

c) Rehaler-näsklämmor, som säkrar att du endast an-

das genom munnen och inhalatorn. En näsklämma 

medföljer varje inhalatorpaket.   

d) Rehaler-appen (kräver iOS 9.0+ eller Android 

Marshmellow(v. 6+)) guidar dig genom behandli-

gen. Rehaler appen kan laddas ner genom App 

Store och Google Play.  

Rehaler systemet visas i Figur 4 till Figur 11. 

 

 

Figur 4. Sammanvikt Rehaler-inhalator. A1: Nummer (från 1 till 7) 

för justering av reglage (grön). 

 

 

  
Figur 5. Öppnad inhalator. B1: Munstycke att hålla mellan tän-

derna. B2: Cube, den fyrkantiga påsen där den blandade utand-

ningsluften samlas med frisk luft. B3: Ventiler. B4: Reglage(grön). 

Används för att justera CO2 innehållet, från nivå 1 (lägsta CO2-nivå) 

till nivå 7 (högsta CO2-nivå). Även om regulatorn är inställd på nivå 

7, får du fortfarande tillräckligt med syre genom ventilerna - oav-

sett hur länge du använder Rehalern. 

 
Figur 6. Syremätare med tillhörande etui och mikro USB-ladd-

ningskabel. (Fingertip Pulse Oximeter, tillverkad av Beijing Choice 

Electronic Technology Co., Ltd. Room 4104, No. A12 Yuquan Road 

Haidian District, 100143 Beijing, PR Kina, EG | 20537, Hamburg 

Tyskland).  

Syremätaren startar automatiskt när du lägger fingret inuti. Ge-

nom att använda lysdioder håller styrenheten koll på din syrehalt 

(% SpO2) i kroppen under behandling med Rehaler. 

 

 
Figur 7. Närbild av USB laddningsport 

 
Figur 8. Display på den svarta syremätaren. Display på den svarta 

syremätare. Syremätaren kommer att ge en visuell informations-

signal om blodets syremättnad (%SpO2) faller under 90%. 
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Figur 9. Display på den vita syremätaren. Syremätaren kommer 

att ge en hörbar informationssignal om blodets syremättnad 

(%SpO2) faller under 90%. 

 

 
Figur 10. Smartphone eller tablet med Rehaler-app. Rehaler-ap-

pen hjälper dig med att: a) använda utrustningen, b) hitta din op-

timala inställning för inhalatorn, c) erbjuda en personlig behand-

lingsplan, d) ge dig personliga råd för bäst användning av Rehaler. 

Rehaler-appen kräver iOS 9.0+ eller Android Marshmallow 6.0+. 

Rehaler-appen kan hämtas från App Store och Google Play. 

 

 
Figur 11. Rehaler-näsklämma. Det är inte ett krav att näsklämman 

ska sitta helt tätt. Det är bara viktigt att trycka ihop näsborrarna 

lite. Varje inhalator paket innehåller en näsklämma. 

 

5. BRUKSANVISNING 

5.1. Förberedelse, gör detta INNAN du får ett anfall 

1. Följ stegen i "Kom igång" informationsbrevet som 

kom med ditt Rehaler Starter Kit. 

2. Ladda ner Rehaler-appen och registrera dig 

3. Ladda din syremätare i minst 1 timme. 

4. Följ sedan anvisningarna i appen för att konfigurera 

enheten. Konfigurationen är en viktig del av Rehaler 

behandlingen, eftersom den hjälper dig att hitta in-

halatorns optimala inställning. Det är viktigt att du 

inte har migrän eller är sjuk under konfigurat-

ionen. Konfigurationen tar ungefär 25 minuter, och 

vi rekommenderar att du sitter eller ligger avslapp-

nat och i ett lugnt ostört rum. Vi rekommenderar 

att du konfigurerar din enhet så snart som möjligt 

så att den är klar innan ditt nästa migränanfall. 

5. Efter konfigurationen kommer Rehaler appen att 

förse dig med en behandlingsplan, som är en rad 

personliga råd om när, hur länge och vilken inställ-

ning du ska använda vid nästa anfall. 

 

5.2. Behandling – Gör detta när ett anfall nalkas 

1. Ta fram en Rehaler inhalator och din syremätare. 

2. Hitta ett lugnt rum och packa utrdin Rehaler inhala-

tor. 

3. Öppna Rehaler appen och tryck ‘Börja behandling’’. 

4. Börja sedan behandlingen med eller utan en guide 

5. Väljer du att inte använda en guide: du kommer 

fortsätta till en skärm där du kan se reglagenivå och 

hur många minuter du ska behandla. 

Följ steg a till i: 

a. Se till att Bluetooth är påslagen på din 

smartphone eller surfplatta. 

b. Dra i plastremsan på baksidan av den 

vikta Cuben så att denna viks helt ut. 

c. Böj försiktigt tillbaka munstycket tills den 

sitter i 25 graders vinkel. 

d. Ta ett djupt andetag och andas ut genom 

inhalatorns munstycke. 

e. Sätt på dig näsklämman. 

f. Placera syremätaren på ditt finger och an-

slut genom att trycka på den lilla ikonen i 

nedre hörnet av skärmen'' tryck för att 

ansluta ''. 

g. När du är redo, starta behandlingen ge-

nom att trycka på play-knappen. 

h. Andas genom inhalatorn (använd rekom-

menderat reglage inställning) genom hela 

din aurafas, och minst i 20 minuter. Skulle 

aurafasen vara längre än 20 minuter, fort-

sätt behandlingen genom att trycka på +5 

minuter så många gånger som du behö-

ver. Prova att slappna av så mycket som 

möjligt under behandlingen. 

i. Slutligen, sänk reglaget till inställning 1 

och andas genom inhalatorn 5 ytterligare 

5 minuter. 

6. Om du väljer att använda en guide: fortsätt vidare 

till videoinstruktionerna, dessa behöver du följa. Ef-

ter instruktionerna fortsätter du till en skärm där du 

kan se din reglagenivå och hur många minuter du 

ska behandla. Följ steg 5a till 5i, som ovan. 

7. Om du inte fick önskad effekt av behandlingen får 

du nu möjlighet att fortsätta behandlingen tills du 

uppnår den önskade effekten. Kontakta kundtjänst 

på support@rehaler.com, ifall du inte får effekt. 

mailto:support@rehaler.com
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8. Vi rekommenderar att du registrerar dit migränan-

fall inom ett par timmar efter avslutad behandling. 

Gå till '' Visa behandlingsplan '' och välj '' Registrera 

attack ''. Du kommer då att svara på några frågor. 

Det är viktigt att du registrerar varje attack och sva-

rar på alla frågor, eftersom dina svar används för att 

uppdatera din behandlingsplan för framtida bruk. 

Tipsen är skräddarsydda för dig och för att optimera 

din effekt av Rehaler. När du har svarat på alla frå-

gor kommer din behandlingsplan automatiskt att 

uppdateras. Läs nu den uppdaterade behandlings-

planen. Följ behandlingsplanens råd nästa gång du 

känner ett anfall nalkas. 

9. Kom ihåg att alltid ha en Rehaler och din syremätare 

med dig, så att du kan börja din behandling så snart 

du känner att en attack är på väg. 

5.3. Felsökning och god råd vid användning av Re-

haler 

▪ För att få den bästa effekten: Du ska använda Re-

haler så fort du känner ett anfall nalkas. Du kan an-

vända Rehaler så ofta och så länge du vill. Eftersom 

migränpatienter är väldigt olika finns det inte bara 

ett rätt sätt att använda Rehaler. Du kommer att få 

den bästa behandlingen genom att lära dig när du 

ska börja din behandling och vilken nivå och tid du 

behöver. Behandlingsplanen i appen hjälper dig 

med att hitta den optimala behandlingen. 

▪ Om du behöver svälja eller hosta när du använder 

Rehaler: Ta snabbt ut inhalatorn ur munnen och ta 

eventuellt av näsklämman. Hosta eller svälja och 

sätt på näsklämman på näsan och sätt i inhalatorn 

igen. Detta påverkar inte effekten av behandlingen, 

förutsatt att du inte tar en längre paus. 

▪ Om du upplever starkare biverkningar under en 

behandling än under din konfiguration: Avsluta be-

handlingen, ställ in reglaget en nivå ned (dvs om 

reglaget var på steg 4, justera den till steg 3), vänta 

1 minut och fortsätt sedan behandlingen. Du kan 

fortsätta tills du når nivå 1. 

▪ Om dina aurasymptom inte försvinner efter be-

handlingen: Fortsätt behandlingen tills du känner 

att dina symptom har försvunnit. 

▪ Om du får det sämre efter behandlingen: under de 

sista 5 minuterna av behandlingen, sätt reglagenivå 

ett steg ned. Detta säkrar att du gradvis återgår till 

din normala CO2-nivå. 

▪ Om den svarta syremätarens syreprocent (%SpO2) 

blinkar konstant, eller om att den vita syremäta-

ren avger ett konstant ljud: detta är en informat-

ionssignal. Följ anvisningarna nedan ’6.1 IFALL IN-

FORMATIONSSIGNALEN AKTIVERAS’ i den här 

Bruksanvisning. 

 

 

6. SYREMÄTARE 
Syremätaren startar automatiskt när du sätter i fingret och 

används för att övervaka kroppen syrgasnivån (%SpO2) under 

din behandling med Rehaler. Den svarta syremätaren ger en 

visuell informationssignal och den vita syremätaren ger en 

hörbar informationssignal ifall ditt SpO2-värde faller under 

90%. Fullständig bruksanvisning för den svarta syremätaren 

kan hittas genom att följa den här länken: Svarta Syremätere 

bruksanvisning. För den vita syremätaren läs här: Vita Syre-

mätere bruksanvisning. 

6.1. IFALL INFORMATIONSSIGNALEN AKTIVERAS 

På den svarta syremätaren visas informationssignalen med 

det lägre numret / stora numret (%SpO2) och blinkar kontinu-

erligt. På den vita syremätaren är informationssignalen hör-

bar. Om informationssignalen är aktiverad gör följande: 

1. Ta bort näsklämman från näsan och inhalatorn ur 

munnen, andas sedan normalt. 

2. Justera inställningen ett steg ner, dvs om reglaget 

var på steg 4, justera den till steg 3), 

3. Vänta 1 minut 

4. Sätt på näsklämman igen och sätt I inhalatorn i 

munnen. 

5. Fortsätt behandlingen. 

Du kan fortsätta tills du når nivå 1. Om informationssignalen 

fortsätter, trots att reglaget är inställd på nivå 1: Kontakta oss 

via e-post på: support@rehaler.com, så kan vi hjälpa dig med 

en felsökning. 

6.2. FELAKTIG MÄTNING AV VÄRDEN 

▪ Signifikanta nivåer av dysfunktionellt hemoglobin.  

▪ Intravaskulära färgämnen, såsom indocyaningrön 

eller metylenblå. 

▪ Högt omgivande ljus. Skydda sensorområdet om 

nödvändigt. 

▪ Överdriven rörelse. 

▪ Högfrekvent elektrokirurgisk störning och defibrilla-

torer. 

▪ Venösa pulsationer. 

▪ Placering av en sensor i extremitet med blodtrycks-

manschett, arteriell kateter eller intravaskulär linje. 

▪ Nagelllack eller lösnaglar 

▪ Svag pulskvalitet (låg perfusion). 

▪ Låg hemoglobin 

 

 

 

https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Svarta-Syrem%C3%A4tere-Bruksanvisning-OX200_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Svarta-Syrem%C3%A4tere-Bruksanvisning-OX200_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Vita-Syrem%C3%A4tere-Bruksanvisning-OX210_ver1.0.pdf
https://rehaler.com/wp-content/uploads/2019/05/Vita-Syrem%C3%A4tere-Bruksanvisning-OX210_ver1.0.pdf
mailto:support@rehaler.com
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6.3. Möjliga problem och lösningar 
Fel Möjlig orsak Lösning 

%SpO2 eller 

puls visas inte 

1. Ditt finger är inte kor-

rekt infört. 

2. Din syrgasnivå är för 

låg, och detta kan inte 

mätas. 

1. Försök igen och sätt in fingret 

på rätt sätt. 

2. Försök igen. Om problemet 

kvarstår, kontakta oss på sup-

port@rehaler.com  

%SpO2 eller 

puls är insta-

bil. 

1. Ditt finger är inte till-

räckligt långt in. 

2. Ditt finger skakar, eller 

du rör dig. 

1. Försök igen och sätt in fingret 

på rätt sätt. 

2. Försök att sitta still. 

Syremätaren 

startar ej 

1. Batteriet är urladdat 

2. Syremätaren är ur 

funktion 

1. Ladda syremätaren 

2. Kontakta oss på support@re-

haler.com. 

Display för-

svinner 

1. Stänger av och startar 

om var 8: e sekund. 

2. Lågt batteri 

1. Detta är normalt för de svarta 

syremätarna. 

2. Ladda syremätaren 

"Ea7" visas på 

displayen 

1. Lågt batteri 

2. Syremätaren är ur 

funktion 

1. Ladda syremätaren 

2. Kontakta oss på support@re-

haler.com. 

 

Upplever du andra problem med din syremätare, kontakta 

oss via e-post: support@rehaler.com och beskriv ditt pro-

blem. Vi återkommer till dig så snart som möjligt. 

6.4. Batteribyte 

Svart syremätare: Batterisymbolen på övre locket kommer 

att blinka konstant när batteriet behöver bytas. Vänligen 

ladda batteriet i minst 1 timme så snart denna börjar blinka. 

Vit syremätare: Batterisymbolen på övre locket kommer att 

visa sig när batteriet behöver bytas. Vänligen ladda batteriet 

i minst 1 timme så snart denna börjar blinka. 

Upplever du andra problem med syremätaren, kontakta oss 

via e-post: support@rehaler.com och beskriv ditt problem. Vi 

återkommer till dig så snart som möjligt. 

 

7. I DET TILLFÄLLE BEHANDLINGEN INTE 

FUNGERAR 
Om du inte upplevde ett tillfredställande resultat med be-

handlingen, kommer du genom appen att få råd och instrukt-

ioner om hur du till nästa gång kan förbättra behandlingen 

med Rehaler:  

Rehaler bör användas så tidigt som möjligt och så snart man 

känner migrän på väg. Därför är det en fördel om man är upp-

märksam på föraningar så att man kan börja behandla redan 

där. 

Använd inhalatorn i minst 20 minuter och vid behov flera 

gånger. Varje inhalator kan användas i upp till 12 timmar.  

 

8. BIVERKNINGAR 

8.1. VANLIGA 

Djupare andetag, känsla av att vara varmare eller kallare än 

vanligt, ökade svettningar, ökad salivproduktion, lätt yrsel och 

lite lättare andnöd.  

Dessa biverkningar är helt normala och kroppens reaktion på 

behandlingen.  

Biverkningarna försvinner igen kort tid efter avslutad behand-

ling.  

8.2. OVANLIGA 

Stark andnöd, illamående, yrsel, oro, ångest, huvudvärk (som 

inte beror på migränen). 

Dessa sällsynta biverkningar kan inträffa för speciellt nya Re-

haler-användare. Rehaler-appens konfigurationsprocess hjäl-

per dig att hitta den optimala inställningen, som inte ger dig 

några av dessa sällsynta biverkningar.  

Om någon av dessa biverkningar uppstår, gör följande: 

1. Ta bort näsklämman och inhalatorn från munnen 

och andas normalt. 

2. Justera reglaget ett steg ner (dvs om det var på 

steg 4, justera till steg 3). 

3. Vänta 1 minut 

4. Sätt tillbaka näsklämman och inhalatorn och fort-

sätt sedan behandlingen. 

 

Skulle biverkningarna inte försvinna eller minskas, prova att 

sänka nivån ytterligare ett steg nedåt, och ifall biverkningarna 

förvärras ska du omedelbart avbryta behandlingen. Om du 

skulle uppleva andra biverkningar än ovanstående, ska du 

kontakta oss med detsamma på: support@rehaler.com. 

9. FÖRVARING 
▪ Av hygieniska och hälsoskäl ska varje engångsinha-

lator slängas efter 12 timmar efter öppnad förpack-

ning. Använd ej om förpackningen är bruten. 

▪ Rehaler bör förvaras utom räckhåll för barn. 

▪ Rehaler ska förvaras på ett mörkt och torrt ställe 

med en temperatur på mellan 0°C och 50 °C. 

▪ Rehaler ska skyddas mot direkt solljus. 

▪ Använd inte Rehaler efter det sista datum märket 

angiven på förpackningen. 

10. KASSERING 
▪ Använd inhalator FÅR EJ slängas eller spolas ner i 

toaletten, utan ska istället kastas tillsammans med 

resten av hushållssopor. 

▪ Syremätaren FÅR EJ slängas bland vanliga hushålls-

sopor men ska lämnas in till elektronikåtervinning. 

mailto:support@rehaler.com
mailto:support@rehaler.com
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11. SYMBOLDEFINITIONER 
Nedanstående symboler används på Rehaler (packningsmaterial, etiketter och bruksanvisning)*: 

 

Symbol Beskrivning Symbol Beskrivning 

 
Tillverkare 

Denna symbol anger tillverkarens namn och adress.  

Se bruksanvisningen  

Bruksanvisningen innehåller viktig information 

och är viktig att läsa innan den tas i bruk.  

 

 

Katalognummer 

Tillverkarens katalognummer / varunummer så att utrust-

ningen kan identifieras. 
 

Varning 

Indikerar att användaren behöver läsa bruksan-

visningen för viktig försiktighetsinformation, 

såsom varningar och försiktighetsåtgärder. 

 

 

Batch nummer 

Visar tillverkarens batchkod så att utrustningen kan iden-

tifieras. 

 

 
Bäst-före datum 

Anger produktens sista användningsdatum 

 

Temperaturgräns 

Visar den temperatur som denna produkt tåler att utsät-

tas för. 

 

 
Får ej återanvändas 

Visar att produkten inte får återanvändas. 

 

Hållas bort från solljus 

Visar att den medicinska utrustningen ska skyddas mot di-

rekt solljus. 

 

 
Får inte sköljas ned i toaletten 

Visar att produkten inte får kastas i toaletten. 

 
Får inte användas vid flyg 

Visar att produkten inte får användas på ett flygplan  
Plasttyp Acrylnitril-butadien-styren 

 
Plasttyp Polyethylenterephthalat 

 
Plasttyp låg densitet polyethylen 

Du kan hitta symboldefinitionerna för syremätaren finns i motsvarande bruksanvisning. * Illustrationerna I denna bruksanvisning kan skilja sig aningen från den verkliga produkten.  

 

12. RAPPORTERING OCH KONTAKT 
Kontakta BalancAir ifall: 

Du upplever andra biverkningar än vad som beskrivs i denna 

handbok eller om du har skadats vid användning av Rehaler. 

Rehaler fungerar inte, eller en av delarna går sönder inklusive 

syremätaren. 

Adress: BalancAir ApS, Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby, 

Denmark. 

E-post: support@rehaler.com 

13. ÄNDRINGAR 
Följande har reviderats i den här versionen av användarma-

nualen: 

▪ Redaktionella uppdateringar 

▪ Avsnitt 3.2. Använd inte Rehaler om du lider av nå-

gon av dessa sjukdomar eller tillstånd 

▪ Tillägg av vit syremätare. 

 

 

 
Härmed förklarar BalancAir A/S, att den produkt som beskrivs i denna 

bruksanvinsing uppfyller alla krav och relevanta regler i EU Medical Device 

Directive 93/42/EEC och Medical Device Regulation 2017/745 för appara-

ter Klass I. 

Patentsökande WO2011044914A1 
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