ELLIPTA (Trelegy, Anoro, Incruse, Relvar)
De verpakking bestaat uit de volgende delen:

De inhalator is verpakt in een bakje. Trek de afdekfolie van het bakje om deze te openen. Het bakje
bevat een zakje met droogmiddel om het vochtgehalte te verminderen. Gooi dit zakje met
droogmiddel weg ‒ het mag niet worden geopend, opgegeten of geïnhaleerd.

Instructies voor een correct gebruik
1. Lees dit voor u begint:

2. Een dosis klaarmaken:
Wacht met het openen van de beschermkap tot u klaar bent om uw dosis te inhaleren.
De inhalator niet schudden.

3. Schuif de beschermkap naar beneden tot u een ‘klik’ hoort.

Uw geneesmiddel kan nu worden geïnhaleerd. De dosisteller telt met 1 af om dit te
bevestigen. Als de dosisteller niet aftelt wanneer u de ‘klik’ hoort, zal de inhalator geen
geneesmiddel afgeven. Breng hem terug naar uw apotheker voor advies.
4. Uw geneesmiddel inhaleren:
Adem zo diep mogelijk uit terwijl u de inhalator bij uw mond vandaan houdt.
Niet uitademen in de inhalator.
5. Plaats het mondstuk tussen uw lippen en sluit uw lippen er stevig omheen.

6. Haal eenmaal lang, gelijkmatig en diep adem. Houd uw adem zo lang mogelijk in
(ten minste 3-4 seconden).
7. Haal de inhalator uit uw mond.
8. Adem langzaam en rustig uit, weg van de inhalator.
9. Mogelijk proeft of voelt u het geneesmiddel niet.
10. Schuif de beschermkap zo ver mogelijk omhoog om het mondstuk te bedekken.
11. Spoel daarna 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=h45fp0pRtB4
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