1
Dagelijks gebruik: houd de bescherm-
kap gesloten. Draai de doorzichtige houder
tot de klik in de richting van de pijl.
Gereedmaken voor eerste gebruik:
zie instructies op de volgende pagina.
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Plaats het mondstuk tussen de
tanden en sluit de lippen eromheen.
Dek de luchtgaten niet af.

Houd de adem tien tellen vast of zo lang
als comfortabel is. Sluit de beschermkap.
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Klap de beschermkap helemaal open.

Fout
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Inhaleer zo diep mogelijk met een
rustige inademing. Druk bij het begin van
de inademing op de grijze knop en blijf
zo lang als u kunt inademen. Houd de
Respimat® vast zoals op de afbeelding.

Goed
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Herhaal nog een keer stappen 1 t/m 8.

Ga rechtop zitten of staan,
het hoofd iets achterover.
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Adem langzaam en volledig uit
naast de Respimat®.

Neem de Respimat uit de mond.
®

Spoel zo nodig de mond/keel
en eet of drink iets.

Gereedmaken van de eerste patroon

Goed om te weten
• Als de patroon leeg is laat de doorzichtige houder

• Houd de beschermkap gesloten. Druk de
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automatisch los. Trek de patroon uit de inhalator en

veiligheidsknop in en trek tegelijkertijd de

plaats een nieuw patroon. Plaats daarna de doorzichtige

doorzichtige houder los.

houder terug.
• De dosisteller geeft aan hoeveel inhalaties er nog zijn.
Er zitten 30 doseringen in, dat wil zeggen 60 inhalaties.
Eén dosering komt o
 vereen met 2 inhalaties.

• Plaats de patroon in de inhalator en plaats
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deze vervolgens op een hard oppervlak.

Reinigen

Duw de inhalator stevig naar beneden tot
deze op zijn plaats klikt.

• Reinig minstens één keer in de week het mondstuk
zowel aan de binnen- als buitenkant met een vochtige
doek of tissue.
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• Maak de Respimat® nooit schoon met water.

• Kruis een vakje aan om het aantal
gebruikte patronen bij te houden en plaats
de doorzichtige houder terug.

Naam inhalator:
4

• Houd de beschermkap gesloten. Draai de

Respimat®

Naam medicijn:

doorzichtige houder in de richting van de
Categorie:
Tijdstip inname:
5

• Klap de beschermkap helemaal open.

Dosis:

Richt de inhalator naar de grond en druk op
de grijze knop. Herhaal stap 4 en 5 totdat
3x

Voor info contact opnemen met:

er een wolk te zien is. Herhaal daarna
stap 4 en 5 nog driemaal.

Telefoon:
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pijl tot deze klikt.

