Série Infância
Uso do espaçador

USO DO ESPAÇADOR:
O espaçador é utilizado pelos pacientes
que precisam fazer uso de medicações em aerossol
(as “bombinhas”). As medicações em aerossol
podem ser utilizadas com ou sem o espaçador:
vamos explicar o uso do espaçador com a máscara
(utilizado nas crianças menores). Nas crianças
maiores que já conseguem coordenar sua
respiração, o espaçador pode ser utilizado sem
a máscara ou mesmo direto no bocal do frasco.
Antes de fazer uso do espaçador, veja se está
montado corretamente. Para isso, verifique o
manual que vem junto ao seu espaçador.

PARA A CORRETA APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO:
1. Coloque o paciente sentado em um local confortável;
2. Certifique-se de que esteja com a medicação correta em mãos;
3. Agite o frasco da medicação por aproximadamente 10 segundos;
4. Adapte o frasco ao espaçador, mantendo o frasco na posição vertical;
5. Adapte a máscara ao rosto da criança de uma maneira confortável e segure firme
(cobrindo o nariz e a boca);
6. Aplique o puff da medicação, conte 10 respirações da criança, mantendo a máscara
no rosto e deixando-a respirar normalmente;
7. Caso seja necessário repetir a medicação, aguarde 30 segundos, agite novamente o
frasco por 10 segundos e repita o procedimento quantas vezes foi indicado pelo seu
médico;
8. No caso do uso de corticoide inalatório, após o uso, realize a higiene da cavidade
e região oral nas crianças menores e para as maiores oriente o bochecho com água.

DICAS IMPORTANTES:
1. Não aplique mais de um jato de cada vez dentro do espaçador
(a criança pode não receber a dose correta da medicação),
2. Se a criança chorar muito ou se agitar durante o uso da medicação, pode insistir
no uso e acalmar a criança, com o tempo ela vai se acostumar; o choro não interfere
na absorção ou eficiência da medicação, a não ser que a máscara fique mal encaixada
no rosto.

DICAS DE HIGIENE:
1. O conjunto espaçador/máscara pode ser limpo semanalmente;
2. O espaçador pode ser limpo com água fria e detergente líquido neutro,
a máscara pode ser limpa com água fria, não é necessário esfregar;
3. Não seque, deixe apenas escorrer sobre um pano limpo ou papel toalha,
antes do próximo uso.

UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.

CNPJ/MF 04.487.255/0001-81
Matriz: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 366
Cerqueira César - CEP 01410-901 – São Paulo – SP
Atendimento Nacional: 0800 016 6633
Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 770 3611
Ouvidoria: www.segurosunimed.com.br/ouvidoria
ou ligue 0800 001 2565

www.segurosunimed.com.br
Data de criação: 07/2018 – Versão: 01

