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Denna bruksanvisning innehåller viktig information om 
användande av Rehaler. 

 
 

 
Om du skulle behöva hjälp med din Rehaler, kan du 
kontakta oss på: 

 

BalancAir ApS 
Diplomvej 381 
2800 Kongens Lyngby 
E-mail: support@rehaler.com 

 

Härmed förklarar BalancAir A/S, att den produkt som 
beskrivs nedan uppfyller alla krav och relevanta regler i 
EU Medical Device Directive 93/42/EEC och Medical 
Device Regulation 2017/745 för apparater Klass I. 

 

 

1. FÖRKLARADE MÅL 
Rehaler är en CE-godkänd medicinsk apparat med syfte 
att behandla  migrän med aura i ett tidigt skede. Den 
medföljande syremätaren ska användas till att  kontrol-
lera kroppens syrenivå under behandlingen ( se ytterli-
gare information i den separata bruksanvisningen Wi-
reless Fingertip Pulse Oximeter ). Rehaler är en liten, 
kompakt, effektiv och snabblindrande migränbehand-
ling utan läkemedel. 
 

2. BESKRIVNING AV PRODUKTEN 
Rehaler fungerar på så vis att den ökar CO2 innehållet i 
luften man andas in samtidigt som den säkrar att man 
hela tiden får tillräckligt med syre. Rehaler använder sig 
inte av gasflaskor men istället den CO2 som kroppen 
naturligt producerar och blandar den med en noga kon-
trollerad mängd frisk luft. Genom att använda sig av 
denna säkra och effektiva princip är Rehaler den första 
produkten som kan erbjuda en migränbehandling med 

hjälp av CO2. Rehaler fungerar allra bäst innan ett mi-
grännafall hinner utveckla sig och marknadsförs därför 
till patienter som har aura eller starka föraningar.  

 

 
Figur 1. Ökad syreupptagning till hjärnan 

En ökad kontrollerad mängd av CO2 samt en stabil syrenivå bi-
drar med upp till 70% ökad blodförsörjning, mer syre och 
blodsocker till hjärnan. Detta hjälper förhindra att blodkärlen 
dras ihop, något som ofta kan ses i början av ett migränfall och 
är en möjlig bidragande orsak till anfall då de hämmar syreupp-
tagningen i hjärnan. 

  

 

 
Figur 2. Smärt-och nervsystemets känslighet dämpas 

Behandlingen resulterar i en ökad mängd av CO2 i kroppen, i sam-
band med detta blir blodet surare och nerverna mindre känsliga, 
vilket ger en kraftig smärtreduktion under ett anfall. 

 
 

LÄS NOGA GENOM DENNA BRUKSAN-
VISNING INNAN DU ANVÄNDER 
UTRUSTNINGEN. 
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Figur 3. Hämmar Cortical Spreading Depression (CSD) 

 
Cortical Spreading Depression (CSD) är en långsam, 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 
syre nivåerna i ens kropp är det möjligt att bromsa CSD och där-
med lindra och i många tillfällen även stoppa ett migränanfall. 

 

3. SÄKERHETSKRAV 
3.1. VARNING OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄR-

DER 

 Rehaler har hittills endast gjort kliniska stu-
dier på migränpatienter med aura, och 
marknadsförs därför endast till denna typ av 
behandling. 

 Det finns inga kliniska tester gjorda på barn 
och unga under 18 och behandlingen rekom-
menderas därför inte till denna patientgrupp. 

 Det finns inga kliniska tester gjorda på gravida 
och ammande och behandlingen rekommen-
deras därför inte till denna patientgrupp. 

 Det finns inga kliniska tester gjorda på patien-
ter med epilepsi och behandlingen rekom-
menderas därför inte till denna patient-
grupp.. 

 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 är inställd 
på att ge larm om din syrenivå Sp02 understi-
ger 90%. Innan du tar Rehaler i bruk, är det 
viktigt att du först läser bruksanvisningen för 
syremätaren (Wireless Fingertip Pulse Oxi-
meter). 

 Engångsinhalatorerna ska ej användas 12 
timmar efter öppnad förpackning.  

 

3.2. KONTRAINDIKATIONER 

 Personer med lungsjukdomar som KOL, lung-
cancer, akut astma, akut lunginflammation, 
eller en allvarlig förkylning rekommenderas 
inte att använda Rehaler då det kan uppstå 

risk för att syrenivån i kroppen kan falla till en 
farlig nivå.  

 

I det tillfälle att Rehaler inte skulle fungera eller det 
skulle uppstå skador på en eller delar av utrustningen, 
ska du genast sluta använda Rehaler och kontakta Ba-
lancAir. Om du har frågor eller behöver hjälp med din 
behandling är du välkommen att kontakta BalancAir på 
support@rehaler.com. 

4. REHALER-SYSTEMET 
4.1. Medföljande delar 

Rehaler består av fyra delar: 

o Engångsinhalator som du andas genom 
o Syremätare som kontrollerar kroppens sy-

renivå 
o Näsklämmor 
o Rehaler appen som hjälper dig med att konfi-

gurera och optimera din behandling. 

För att komma igång med din behandling behöver du 
ett Rehaler Starter Kit, som består av: 

o 10 x engångsinhalator med näsklämmor 
o 1 x syremätare 
o Appen Rehaler (iOS eller Android) 

Därefter kan flera engångsinhalator köpas på shoppen. 

4.2. ILLUSTRATIONER 
I Rehaler-appen och på Rehalers YouTube kanal kan du 
hitta videoguider om hur du använder Rehaler. 
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Figur 4. Engångsinhalator 

Reglaget (grön), används till 
att ställa in nivån 

 
Figur 5. Näsklämma. 

 

 

Figur 6. Syremätare med etui och 
laddningskabel 

 

Figur 7. Mobil (iOS eller 
Android) med appen Re-

haler. 

4.3. SYMBOLDEFINITIONER 
Nedanstående symboler används på Rehaler (pack-
ningsmaterial, etiketter og bruksanvisning): 

Symbol Beskrivning 

 

Tillverkare 
Denna symbol anger tillverkarens namn 
och adress. 

 

Se bruksanvisningen och appen Rehaler 
Bruksanvisningen innehåller viktig infor-
mation och är viktig att läsa innan den tas 
i bruk. Se i appen Rehaler för fler instruk-
tioner. 

 

Katalognummer 
Tillverkarens katalognummer / varunum-
mer. 

 

Varning 
Text med en varningsignal ska läsas innan 
den tas i bruk. 

 
Batch nummer 
Visar tillverkarens batchkod. 

 

Bäst-före datum 
Anger produktens sista användningsda-
tum 

 

Temperaturgränser 
Visar den temperatur som denna produkt 
tåler att utsättas för: fra 0°C til 50°C. 

 

Får ej återanvändas 
Visar att produkten inte får återanvändas. 

 

Hållas bort från solljus 
Visar att den medicinska utrustningen ska 
skyddas mot direkt solljus. 

 

Får inte sköljas ned i toaletten 
Visar att produkten inte får kastas i toalet-
ten. 

 

Får inte användas vid flyg 
Visar att produkten inte får användas i ett 
flygplan 

 

Plasttyp Acrylnitril-butadien-styren 

 

Plasttyp Polyethylenterephthalat 

 

Plasttyp låg densitet polyethylen 

 

Plasttyp Polypropylen 

 
Andra typer av plast 

 
Du kan hitta symboldefinitionerna för syremätaren (Wi-
reless Fingertip Pulse Oximeter). 

5. BRUKSANVISNING 
Gå in på rehaler.se/start. 

1. Ladda ner appen Rehaler til din Android eller iOS 
telefon. 
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2. Öppna appen Rehaler och registrera dig genom att 
ange din e-postadress. 

3. För att konfigurera din Rehaler, följ instruktionerna 
i appen, detta tar ca 20 minuter och vi rekommen-
derar att du utför konfigurationen på ett lugnt 
ställe, avslappnad och i en sittande position.  

4. Efter genomförd konfigurationen skapar Rehaler 
utifrån dina uppgifter en optimerad behandlings-
plan för dig. 

5. Använd Rehaler så fort du känner av din migrän. 

Om du har frågor eller behöver hjälp kan du alltid kon-
takta oss på support@rehaler.com. I Rehaler-appen 
och på Rehalers YouTube kanal kan du hitta video-
guider om hur du använder Rehaler. 

Var uppmärksam på att syremätaren startar om sig själv 
var 8.e sekund. Ifall blodets syrenivå (SpO2) skulle falla 
till under 90%, kommer syremätaren att varna dig ge-
nom att blinka. 

OM SYREMÄTARENS LARM GÅR IGÅNG 
Ifall det skulle uppstå fel vid användande av syremäta-
ren ska du först börja med att kolla ifall det står värden 
på displayen. Om det inte gör det, kan du prova att ju-
stera positionen av syremätaren eller byta finger.  
Visar syremätaren en SpO2 på mindre än 90%, ska du 
ta av näsklämman, pausa klockan i appen, ta ut inhala-
torn ut munnen och andas normalt. Ställ sedan in reg-
laget på en nivå lägre än tidigare(om du t.ex. hade den 
på 4 innan ska den nu stå på 3) så att det blir fler synliga 
galler bakom reglaget. Vänta 1 minut och fortsätt där-
efter behandlingen.  
 
Innan du behandlar igen är det viktigt att vi löser pro-
blemet med din syremätare och varför den gav larm. 
Detta kan ske om den inte kunnat mäta dina värden 
korrekt, eller om din syrenivå är för låg.  
Det kan även inträffa i följande situationer: 

o Du har nagellack eller konstgjorda naglar. 
Prova i sådana fall att placera syremätaren på 
fingret så att lysdioderna kan lysa igenom fin-
gersidan istället. 

o Om dina fingrar var väldigt kalla. Prova att 
värma händerna så att de får normal kropp-
stemperatur och prova igen. 

o Om du rörde för mycket på handen eller fing-
ret under behandlingen. Prova att slappna av 
med både hand och fingrar så gott du kan. 

Om du inte menar att en av ovanstående är orsaken, 
rekommenderar vi dig att upprepa konfigurationen för 
att kolla så att du kan använda Rehaler utan din sy-
renivå faller under det rekommenderade och utan att 
syremätaren börjar ge larm. 

 

Om syremätaren inte kan hitta varken puls eller mäta 
din syrenivå, kan den larma om felkod ea7, upplever du 
detta ska du ta av syremätaren och prova igen. 

Du är välkommen att kontakta oss ifall du behöver hjälp 
genom att skriva till oss på support@rehaler.com 

6. I DET TILLFÄLLE BEHANDLINGEN 
INTE FUNGERAR 

Om du inte upplevde ett tillfredställande resultat med 
behandlingen, kommer du genom appen att få råd och 
instruktioner om hur du till nästa gång kan förbättra be-
handlingen med Rehaler. 

De viktigaste generalla råden för behandlingen är: 
o Rehaler bör användas så tidigt som möjligt och 

så snart man känner migrän på väg. Därför är 
det en fördel om man är uppmärksam på föra-
ningar så att man kan börja behandla redan 
där. 

o Använd inhalatorn i minst 20 minuter och vid 
behov flera gånger.  

Rehaler är designad till den individuella patienten och 
dess unika migrän och behandlingsbehov. Genom att 
lära sig kroppens tecken och föraningar, kan du själv op-
timera din behandling och därmed förbättra ditt resul-
tat med Rehaler. 
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Använd Rehaler när du sitter eller halvt ligger bekvämt 
och avslappnat, på ett lugnt ställe där du kan vara helt 
ostörd. Ta dig god tid genom behandlingen och stäng 
eventuellt ögonen samt prova att inte tänka för mycket. 
Prova att slappna av helt. 

7. BIVERKNINGAR 
7.1. VANLIGA 
Djupare andetag, känsla av att vara varmare eller kal-
lare än vanligt, ökade svettningar, ökad salivproduk-
tion, lätt yrsel och lite lättare andnöd. Dessa biverk-
ningar är helt normala och kroppen reaktion på be-
handlingen. Biverkningarna försvinner igen kort efter 
avslutad behandling.  

7.2. OVANLIGA 
Lätt huvudvärk ( som inte beror på migränen ), illamå-
ende, yrsel, andnöd, oro, ångest. Dessa ovanligare bi-
verkningar kan komma hos nya användare av Rehaler. 
Appen Rehaler hjälper dig genom konfigurationen och 
guidar dig genom så att du hittar rätt intsällningar och 
slipper uppleva dessa biverkningar. I det tilfälle en eller 
flera av dessa skulle uppstå, ta ur inhalatorn ur munnen 
och andas normalt. Ställ sedan in reglaget på en nivå 
lägre än tidigare (om du tex hade den på 4 innan ska 
den nu stå på 3) så att det blir fler synliga galler bakom 
reglaget. Vänta 1 minut och fortsätt därefter behand-
lingen. Skulle biverkningarna inte försvinna eller 
minskas, prova att sätta nivån ytterligare ett steg ner, 
och ifall biverkningarna förvärras ska du omedelbart av-
bryta behandlingen.  

Om du skulle uppleva andra biverkningar än ovanstå-
ende, ska du kontakta oss med detsamma på: sup-
port@rehaler.com. 

8. FÖVARING  
o Av hygieniska och hälsoskäl ska varje eng-

ångsinhalator slängas efter 12 timmar efter 
öppnad förpackning.  

o Rehaler ska förvaras utom räckhåll för barn. 

o Rehaler ska förvaras på ett mörkt och torrt 
ställe med en temperatur på mellan 0°C och 50 
°C. 

o Undvik direkt solljus under en tid. 
o Använd inte Rehaler efter det sista datum 

märket angiven på förpackningen. 

9. KASSERING  
o Använd inhalator FÅR EJ slängas eller spolas 

ner i toaletten, utan ska istället kastas tillsam-
mans med resten av hushållssopor. 

o Syremätaren FÅR EJ slängas bland vanliga hus-
hållssopor men ska lämnas in till elektronikå-
tervinning. 

10.RAPPORTERING 
Om du skulle uppleva andra biverkningar än ovanstå-
ende ska du kontakta BalancAir med detsamma på: 
support@rehaler.com.  

Skulle Rehaler inte fungera eller en eller flera av delarna 
har gått sönder, inkluderat syremätaren ska du omede-
bart kontakt BalancAir på support@rehaler.com. 

Om du behöver hjälp, feedback eller har andra frågor 
så är du välkommen att kontakta Rehaler på sup-
port@rehaler.com. 

 


