Sint-Lucas

Reinigen van de vernevelaar
Verwijder na elke verneveling de resterende
vloeistof uit het reservoir, om bacteriegroei te
voorkomen.
Reinig elke dag het reservoir door af te spoelen onder stromend water en te laten drogen aan de lucht.
Het mondstuk (masker of pijpje) wordt gereinigd
met lauw water en zeep. Steeds goed naspoelen
en laten drogen aan de lucht.
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De inhalatievloeistof niet blootstellen aan hoge
temperaturen zoals direct zonlicht, verwarmingstoestel of aan vrieskou.
Het mondstuk (masker of pijpje) en het reservoir
bewaart u op een droge koele plaats, zodat deze
goed kunnen uitdrogen.
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Doel

Gebruiksmethode

De toediening van geneesmiddelen via inhalatie is de
meest efficiënte techniek om longaandoeningen te
behandelen. Via inhalatie kan u uw ademhalingsklachten voorkomen, beperken of opheffen. Het adequaat
gebruiken van de inhalatie is fundamenteel voor het
welslagen van uw therapie, omdat het geneesmiddel
rechtstreeks in de longen terechtkomt. Op die manier
trachten we een zo hoog mogelijke afzetting van medicatie te bekomen in de juiste zones van de longen,
met een snelle werking als gevolg.

1. Sluit het masker of mondpijpje met de leiding aan op de compressor. Steek de stekker
in het stopcontact.
2. De voorgeschreven medicatie doet u in het reservoir (onderaan het masker of mondpijpje).
3. Neem een comfortabele houding aan: een rechtopzittende houding in de zetel of een
half-rechtzittende houding met gebogen knieën (met behulp van een kussen) in bed.
4. Zet de compressor aan. De verneveling is zichtbaar onder de vorm van damp.
5. Plaats het masker over uw mond en neus of plaats het mondpijpje tussen de tanden en
sluit uw lippen er omheen.
6. Houd de vernevelaar steeds rechtop, zodat u een gelijkmatige nevel krijgt.
7. Adem rustig in en uit langs de mond tijdens de verneveling. Vermijd praten, want dit
verstoort de verneveling.
8. Na tien minuten mag u de verneveling stoppen. Zet uw toestel uit en verwijder het masker
of mondpijpje van de mond.
9. Spoel uw mond grondig met water, zodat er geen medicatie in de mond achterblijft. Het
water niet doorslikken.
10.Bij hinderlijke effecten of klachten raadpleeg uw arts of apotheker.

