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Inhala� etherapie
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Wij wensen je kindje 
een spoedig herstel toe!
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Reinigen en onderhoud

Controle inhoud puff en: controleer voor gebruik steeds 
of er nog voldoende medica� e in de dosis-aerosol zit. 
Dat kan door de fl acon in water te leggen:

Reinigen:

» Reinig de voorzetkamer en het masker/
mondstuk steeds:
- voor het eerste gebruik
- nadien wekelijks
- na ziekteperiode
- bij zichtbare bevuiling

» Haal de onderdelen uit elkaar en week ze 
gedurende 15 minuten in warm water met 
detergent. (plaats de onderdelen niet in de 
afwasmachine!)

» Laat alle onderdelen goed drogen op een schone, 
stofvrije doek. Niet droogwrijven, dan ontstaat er 
sta� sche elektriciteit.

» Geef na het reinigen en voor het gebruik 2
pu� es in de voorzetkamer.

» Raadpleeg de bijsluiter voor specifi ek onderhoud.



Vooral bij baby’s en kleine kinderen kan een deel 
van de medica� e verloren gaan, omdat ze hun adem 
niet kunnen inhouden. Dankzij een voorzetkamer en 
maskertje wordt de toegediende medica� e wel op 
juiste manier ingeademd. Zo komt die in de luchtwegen 
en longen terecht.

Bij oudere kinderen kan een mondstuk in plaats van 
een masker aan de voorzetkamer beves� gd worden.

Er zijn verschillende merken en modellen beschikbaar.

Gebruik

» Schud de dosis-aerosol.

» Verwijder het dopje en beves� g de dosis-aerosol op 
de voorzetkamer.

» Met voorzetkamer en masker: zet het maskertje 
over de mond en neus van je kindje en zorg dat het 
goed aansluit.

» Met voorzetkamer en mondstuk: laat je kind het 
mondstuk tussen de tanden nemen en goed met de 
lippen omsluiten.

» Zorg dat je kindje goed rechtop zit en 
houd de voorzetkamer horizontaal.

» Duw eenmaal op de dosis-aerosol en laat je kindje 
gedurende 5-7 keer door de voorzetkamer ademen. 
Bij een correcte ademhaling beweegt er een klepje.

» Als er meerdere medicamenten gegeven moeten 
worden, wacht dan 5-10 minuten tussen de 
verschillende toedieningen en herhaal alle stappen:

− Dien eerst de bronchodilatoren toe. Die
ze� en de luchtwegen open en zorgen dat 
de andere medica� e op de juiste plaats terecht 
komt.

− Nadien kan je de andere medica� e (bv. 
an� bio� ca, cor� coïden, …) toedienen.

− Vraag raad aan de verpleegkundige, arts of 
apotheker als je twijfelt over de volgorde.

Voorzetkamer

Wat is inhala� etherapie

Beste,

Met deze folder willen wij je meer informa� e 
verstrekken over het gebruik en onderhoud van de 
dosis-aerosol.

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

Met inhala� etherapie gaan we medica� e 
rechtstreeks in de luchtwegen en longen brengen. 
Die medica� e zit in een apparaatje: de dosis-aerosol 
of “puff ”.


