BREEZHALER (Onbrez, Seebri, Ultibro)
Breezhaler capsules moeten altijd in de doordrukstrip worden bewaard en uitsluitend direct voor
gebruik uit de verpakking worden gehaald. Slik de capsules niet in.
Gebruik altijd de nieuwe inhalator die in uw verpakking wordt geleverd. Gooi elke inhalator weg na
30 dagen gebruik. Bewaar de capsules niet in de inhalator.

Instructies voor een correct gebruik
1. Verwijder het kapje door het recht naar boven te trekken.

2. Open de capsulekamer. Houd het onderstuk stevig vast en klik het mondstuk
in de richting van de pijl open.

3. Zorg ervoor dat uw vingers volledig droog zijn. Neem één capsule uit de
blisterverpakking juist vóór het gebruik en leg de capsule plat in de bodem van de
capsulekamer.

4. Stop de capsule in de uitsparing voor de capsule.
BELANGRIJK: Steek de capsule NIET langs boven in het mondstuk!

5. Sluit de inhalator tot u een klik hoort.

6. Houd de inhalator rechtop met het mondstuk naar boven gericht.
Prik de capsule door, door beide knoppen aan de zijkanten gelijktijdig stevig in te
drukken. Doe dit slechts één keer. U moet een klik horen wanneer de capsule wordt
doorgeprikt.
7. Laat de knoppen aan de zijkanten helemaal los.

8. Adem volledig uit, voordat u het mondstuk in uw mond plaatst.
Blaas niet in het mondstuk.

9. Houd de inhalator vast zoals op plaatje. Druk de knoppen aan de zijkanten niet in:
-

Stop het mondstuk in uw mond en sluit uw lippen er stevig om heen.
Adem snel, maar rustig in en zo diep als u kunt.

10. Als u inademt door de inhalator, draait de capsule rond in de houder en moet u
een zoemend geluid horen. U zult een zoete smaak proeven als het geneesmiddel
naar uw longen gaat.
Als u geen zoemend geluid hoort: De capsule kan vastzitten in de capsulehouder.
Open de inhalator en maak de capsule voorzichtig los door op de onderkant van de
inhalator te tikken. Druk de knoppen op de zijkanten niet in.
Inhaleer opnieuw het geneesmiddel door stappen 8 en 9 te herhalen.

11. Houd uw adem ten minste 5-10 seconden in, nadat u het geneesmiddel heeft
geïnhaleerd, terwijl u de inhalator uit uw mond neemt. Adem vervolgens uit.
Open de inhalator om te zien of er enig poeder is achtergebleven in de capsule.
Als er poeder is achtergebleven in de capsule: Sluit de inhalator.
Herhaal de stappen 8, 9, 10 en 11. Meestal kan je de capsule legen in 1 à 2 inhalaties.

12. Na het inhaleren:
- Open opnieuw het mondstuk
- Verwijder de lege capsule
- Gooi de lege capsule weg met uw huisvuil
- Sluit de inhalator en doe het beschermkapje er weer op
13. Spoel uw mond met water en spuw het water weer uit.

De verzorging van uw inhalator:
Het is aanbevolen om het mondstuk van uw inhalator wekelijks te reinigen met een schoon, droog
tissue of doekje. Uw inhalator mag niet met water gewassen worden.

FILMPJE dat toont hoe iemand de puffer gebruikt: zie onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=3TxeHPxfmhA&feature=youtu.be
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