
Gebruiksaanwijzing 
Novolizer®

Stap 1.  Zorg dat uw mond leeg is.
Stap 2.  Houd de Novolizer® met de drukknop aan 

de bovenkant. Haal de beschermdop van 
het mondstuk.

Stap 3.  Druk de knop aan de achterkant helemaal in. 
U hoort een dubbele klik. Laat daarna de
knop los. Doe dit vlak voordat u inhaleert.
De kleur van het controlevenster verandert 
van rood in groen.

Stap 4.  Ga rechtop zitten of staan, houd uw hoofd 
iets achterover.

  Adem uit. Doe dit langzaam en volledig. 
Adem niet uit in de Novolizer®.

Stap 5.  Neem het mondstuk tussen uw tanden en 
sluit uw lippen eromheen. 

Stap 6.  Adem nu met een krachtige teug in, 
zo diep als u kunt. U ademt goed in als 
u binnen de eerste seconde een klik hoort. 
Blijf inademen na de klik. 

Stap 7.  Houd uw adem 10 seconden vast of zo lang 
als u kunt. Neem de Novolizer® uit uw mond. 
Adem rustig uit. 
Adem niet uit in de Novolizer®.

Stap 8.  Controleer of het controlevenster van groen in 
rood is veranderd.
Heeft u geen klik gehoord of verandert de kleur 
niet in rood, herhaal dan stap 4 t/m 8.

Stap 9.  Heeft uw arts meer dan 1 pufje per keer 
voorgeschreven, herhaal dan stap 3 t/m 8.
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Stap 10.  Zet de beschermdop op het mondstuk.
Stap 11.  Spoel uw mond en keel met water: 

het eerste slokje gorgelen en uitspugen, 
het tweede slokje doorslikken.

*Voorbereiding bij nieuwe Novolizer®, zie volgende pagina.
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Heeft u vragen of problemen?
Ga naar uw huisarts, praktijk-

verpleegkundige/-ondersteuner, 
longarts, long verpleegkundige 

of apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is zorgvuldig ontwikkeld door het Longfonds
in opdracht van de Long Alliantie Nederland (LAN).
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Gebruiksaanwijzing Novolizer®

Blijf uw medicijnen gebruiken zoals 
uw arts heeft voorgeschreven. Doet 
u dat niet, dan worden uw longen 

minder gezond.

Laat één keer per jaar 
controleren of u nog 

goed inhaleert.

Bekijk voor meer informatie het 
fi lmpje van de Novolizer® op 
www.inhalatorgebruik.nl.

*Voorbereiding: de eerste keer een nieuwe Novolizer® gebruiken

Schoonmaken: Maak het mondstuk schoon met een droge tissue. Nooit afspoelen met water. 
Bij vervangen van het patroon:

Bewaaradvies: Bewaar de Novolizer® op kamertemperatuur (niet in de badkamer of keuken).

Klik

Stap A.  Druk de geribbelde vlakken aan beide kanten van het deksel zachtjes in, 
schuif het deksel naar voren en til het op.

Stap D.  haal het deksel van de Novolizer® af en haal de patroon eruit. Haal daarna 
de beschermdop eraf. Haal het mondstuk eraf door deze linksom te draaien.

Stap B.  Haal de beschermfolie van de patroonhuls en neem de nieuwe patroon 
uit de huls. Zet de patroon in de Novolizer® met de dosisteller naar het 
mondstuk gericht.

Stap E.  Draai de Novolizer® nu ondersteboven. Pak het losse poederkanaal vast en 
schuif het naar voren en naar boven. Maak het mondstuk, het poederkanaal en 
de inhalator schoon met een zachte, droge, niet pluizende doek. Klop eventuele 
poederresten er zachtjes uit. Gebruik geen water of reinigingsmiddel.

Stap C.  Zet het deksel weer van bovenaf terug en duw het in de richting van 
de drukknop tot het op zijn plaats klikt.

Stap F.  Zet de Novolizer® na het schoonmaken in elkaar: maak het poederkanaal vast 
door het schuin in te steken. Draai de Novolizer® weer om.

Stap G.  Maak het mondstuk vast door het pinnetje in de groef te steken en naar rechts 
te draaien. Plaats het patroon in de Novolizer®. Zet de beschermdop terug. 


