
Inhalador de pols seca  
 
� Són dispositius que contenen el fàrmac 

en forma micronitzada  
� Si s’utilitzen correctament obtenen un 

depòsit pulmonar major que altres 
inhaladors  

� Es recomanen a partir dels 6 anys  
 

       
 
Com utilitzar-lo:  
• Retirar la tapa de l’ inhalador  

• Girar la rosca de la base en sentit contrari 
a les agulles del rellotge i tornar-lo a girar 
en sentit contrari fins que noten un “clic” 

• Col·locar l’ inhalador en sentit horitzontal 
a la boca del nen segellant els llavis al 
voltant  

• Inspirar de forma ràpida i profunda  

• Aguantar la respiració 7 segons 

• Netejar la boca amb aigua 
 
 
 
 

Càmeres d’inhalació:  
 
� Permeten fer la inhalació sense haver de 

coordinar amb la respiració 
� Milloren el depòsit pulmonar del fàrmac 

inhalat.  
� Cal adequar la càmera a l’edat del nen 
� Són tant o més efectius que els 

nebulitzadors per l’administració de 
fàrmacs inhalats 

 
 

RECORDEU 
 
1. La via inhalatòria és la 

d’elecció. 
 

2. Cal triar la càmera adequada a 
l’edat del nen. 
 

3. Sempre cal utilitzar la càmera 
en el tractament pressuritzat. 
 

4. Cal comprovar la tècnica 
inhalatòria en cada visita. 

 
 

 

 
 

  

TERÀPIA TERÀPIA TERÀPIA TERÀPIA 
INHALADA INHALADA INHALADA INHALADA 
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Avantatges 
 
� Actua més ràpid ja que 

la medicació va 
directament a l’òrgan 
afectat, el pulmó. 

� Necessitat de dosis 
més baixes de 
medicament  

� Menys risc d’efectes 
adversos 

Lactant o nen < 3 anys 
Inhalador de cartutx pressuritzat + 
càmera + mascareta  

   

 
 

• Col·locar  el nen recolzant el cap sobre el braç 

• Retirar la tapa de l’ inhalador  i agitar-lo abans 
de col·locar-lo a la càmera 

• Ajustar la mascareta segellant-la al voltant de la 
boca i nas del lactant 

• Pressionar el polsador 1 cop amb la càmera en 
horitzontal 

• Mantenir la posició de la càmera mentre el 
lactant respira observant la vàlvula  d’inhalació 

• Són vàlides 5 respiracions normals o contar fins 
a 10 

• Repetir  els passos per a cada dosis en 
intervals de 30 s a 1 minut 

• Netejar  la boca, fent beure aigua, donant el pit. 

Nen de 3-4 anys 
 
Inhalador de cartutx pressuritzat + 
càmera amb boqueta 

 
• Retirar la tapa de l’ inhalador  i agitar-lo 

abans de col·locar-lo a la càmera  

• Situar la boqueta en la boca del nen 
segellant els llavis al voltant d’aquesta 

• Pressionar el polsador 1 cop amb la 
càmera en horitzontal  

• Mantenir la posició de la càmera mentre 
el nen respira observant la vàlvula  
d’inhalació 

• Són vàlides 3-4 respiracions normals  

• Repetir  els passos per a cada dosis en 
intervals de 30 s a 1 minut 

• Netejar  la boca 

 

 
 


