RESPIMAT (Spiriva)
De Respimat bestaat uit de volgende delen:

Gereedmaken van de EERSTE patroon
1. Houd de beschermkap gesloten. Druk de veiligheidsknop in en trek
tegelijkertijd de doorzichtige houder los.

2. Plaats de patroon in de inhalator en plaats deze vervolgens op een
hard oppervlak. Duw de inhalator stevig naar beneden tot deze op zijn
plaats klikt.

3. Kruis een vakje aan om het aantal gebruikte patronen bij te houden
en plaats de doorzichtige houder terug.

4. Houd de beschermkap gesloten. Draai de doorzichtige houder in de
richting van de pijl tot deze klikt.

5. Klap de beschermkap helemaal open. Richt de inhalator naar de
grond en druk op de grijze knop. Herhaal stap 4 en 5 totdat er een
wolk te zien is. Herhaal daarna stap 4 en 5 nog driemaal.

Instructies voor een correct gebruik
1. Dagelijks gebruik: houd de beschermkap gesloten. Draai de
doorzichtige houder tot de klik in de richting van de pijl.

2. Klap de beschermkap helemaal open.

3. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.

4. Adem langzaam en volledig uit naast de Respimat.

5. Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen
eromheen. Dek de lucht gaten niet af

6. Inhaleer zo diep mogelijk met een rustige inademing. Druk bij het
begin van de inademing op de grijze knop en blijf zo lang als u kunt
inademen. Houd de Respimat vast zoals op de afbeelding.

7. Neem de Respimat uit de mond.

8. Houd de adem tien tellen vast of zo lang als comfortabel is. Sluit
de beschermkap.

9. Herhaal nog een keer stappen 1 t.e.m. 8.
10. Spoel daarna uw mond met water en spuw het water weer uit.
Wanneer moet de inhalator worden vervangen?
De patiënt mag de inhalator met maximaal 6 patronen gebruiken. Daarna moet een nieuwe
navulbare Spiriva Respimat verpakking met een inhalator worden gehaald.
Hoe wordt de navulbare Respimat onderhouden?
Maak het mondstuk minstens een keer in de week schoon, inclusief het metalen deel in het
mondstuk, met een vochtige doek of tissue. Een lichte verkleuring van het mondstuk beïnvloedt de
werking van de navulbare Respimat inhalator niet. Maak, indien nodig, de buitenkant van de
navulbare Respimat inhalator schoon met een vochtige doek.
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. Duw geen doekje of een ander
voorwerp in het inwendige van de inhalator omdat hij hierdoor kan beschadigen.
FILMPJE dat toont hoe iemand de puffer gebruikt: zie onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=GXy3WnxXvAQ
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