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4
Open de vernevelaar en de ampul
met v
 ernevelmedicijn. Leeg de inhoud in
de v
 ernevelaar en controleer of de
ampul leeg is.

7

5

2
Sluit de vernevelaar en houd deze rechtop.
Plaats het mondstuk of masker en indien
nodig het expiratiefilter met nieuw filterpad
op de vernevelaar.

8
Plaats het mondstuk tussen de tanden
en sluit de lippen eromheen.
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3
Bevestig de slang aan de vernevelaar
en de persluchtaansluiting.

Richt de kin iets omhoog.
Adem rustig in en uit door de mond
(niet door de neus inademen).

Ga rechtop zitten. Wanneer dit niet
mogelijk is, zorg dan dat de vernevelaar
zo rechtop mogelijk wordt gehouden.

Stop met vernevelen als deze b
 egint
te pruttelen. Zet de flowmeter uit.

9
Stel de flowmeter in op 8 liter.

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

Goed om te weten

Reinigen (dagelijks)

• Let op de maximale bewaarduur en de

• Dompel één keer per dag alle onderdelen,

bewaartemperatuur van de vernevelmedicatie.

mondstuk of masker en expiratiefilter
(zonder filterpad) onder in alcohol en op
een tissue aan de lucht laten drogen.

• Het gebruik van een mondstuk heeft de

Dit geldt niet voor disposable onderdelen

voorkeur boven een masker. In overleg met

(zoals mondstuk of masker en expiratiefilter)

uw behandelend arts kunt u ook met zuurstof

die meestal In het ziekenhuis worden gebruikt.

vernevelen.

Deze moeten na de therapieperiode worden
weggegooid.

• Medicatieoplossing eventueel aanvullen met
NACL 0,9%. Nooit met gekookt of g
 edestilleerd
water aanvullen.
• Verwijder eventueel vocht in de slang
door deze droog te blazen met de flow
van de persluchtaansluiting.

Reinigen (na elk gebruik)

container zonder deze met de handen aan te
raken.

•	Reinig de onderdelen in een schoon 
handwarm sopje en spoel deze af met
handwarm stromend water. Alle onderdelen
goed drogen met een t issue.

Vernevelen in ziekenhuis
Naam:
Datum:
Voor info contact opnemen met:
Telefoon:

De getoonde productafbeeldingen zijn uitsluitend illustratief bedoeld en zijn geen exacte representatie van uw vernevelaar. Voor de exacte werking verwijzen we u naar de handleiding van de fabrikant.
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• Deponeer de vuile filterpad in een apotheek

