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Kindergeneeskunde

Met aërosoltherapie gaan we medica� e
rechtstreeks in de luchtwegen en longen
krijgen. Met een aërosoltoestel wordt vloeibare
medica� e omgezet in een fi jne mist, die
ingeademd kan worden.

» Maak de oplossing vlak voor de start van
de behandeling klaar. Een geopend patroon
moet binnen de 12u gebruikt worden.

» Spoel na de vernevelbeurt de mond van
je kindje met water. Bij kleine kinderen
en baby’s dien je de aërosol toe vóór de
voeding. Op die manier blijven er geen
medica� eresten achter in de mond en is de
kans op overgeven kleiner. Reinig het gelaat
om irrita� e te voorkomen.
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Wij wensen je kindje 
een spoedig herstel toe!
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Beste,

Met deze folder willen wij je meer informa� e 
verstrekken over aërosoltherapie.

Zijn er na het lezen van deze folder nog 
onduidelijkheden of vragen kan je die steeds aan 
de behandelende kinderarts of verantwoordelijke 
verpleegkundige stellen.

Gebruik

» Koppel één uiteinde van de slang aan het toestel en 
het andere uiteinde aan het masker.

» Zet het toestel voor het gebruik enkele seconden 
aan. Zo kan je achtergebleven vocht uit de slang 
verwijderen.

» Bereid de oplossing:
- Was je handen met water en zeep.
- Scheur één patroon medica� e van de strip en
schud het.
- Verwijder met een draaibeweging de dop van het 
patroon, houd het ondersteboven boven het reservoir 
van het masker en druk de gewenste hoeveelheid 
vloeistof (ml) eruit.

» Vul volgens voorschri�  van de arts aan met andere 
medica� e of indien nodig fysiologisch water tot een 
minimumhoeveelheid van vier ml. 

» Beves� g het reservoir opnieuw aan het masker.
» Plaats het gezichtsmasker over de mond en neus. 

Zorg ervoor dat het goed aansluit.
» Houd je kindje goed rechtop en hou ook de 

vernevelaar rechtop.
» Zet het toestel aan.
» Zorg dat je kindje rus� g ademt. Geef eventueel een 

fopspeentje.
» Stop met inhaleren ongeveer één minuut nadat de 

vernevelaar begint te “spu� eren” of na ongeveer � en 
minuten. Zet het toestel uit. Het reservoir moet niet 
leeg zijn.

Volg steeds de instruc� es van je apotheek 
in verband met bewaarbaarheid.

Reinigen en onderhoud

Reinig het mondmasker en reservoir na gebruik. Dat 
beperkt het risico op infec� e en voorkomt verstopping 
van het toestel.

» Na elk gebruik: spoelen met lauw water.

» Dagelijks: reinigen met lauw water en detergent. 
Spoel nadien grondig met warm water.

» Eenmaal per week: reinigen met lauw water 
en detergent. Spoel grondig met warm water. 
Ontsmet nadien de verschillende onderdelen als 
volgt:
− Gedurende vijf minuten koken in water.
OF
− In de vaatwasser op 70°C gedurende 30 minuten.
OF
− In een sterilisator voor zuigfl essen.

» Na reiniging: droog de onderdelen op een schone, 
stofvrije doek. Zorg dat alle onderdelen goed 
droog zijn voor je ze opnieuw monteert.

» Vervang het wegwerpbare mondmasker, reservoir 
en slang om de drie maanden.


