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Inhaleren met een voorzetkamer
1. Haal de beschermdop van de puffer (doseeraerosol).
2. Puffer krachtig schudden en in de voorzetkamer plaatsen.

3. Baby’s en peuters plaatsen het masker van de voorzetkamer over
neus en mond. Zorg dat dit goed aansluit.
Grotere kinderen plaatsen het mondstuk van de voorzetkamer
tussen de tanden en sluiten de lippen om het mondstuk.

4. Druk de puffer 1x in.
5. Laat uw kind 8x rustig in- en uitademen door de voorzetkamer.
6. Herhaal handeling 4 en 5 wanneer u meerdere puffjes moet
toedienen.
7. Laat uw kind de mond spoelen met water na het puffen met
corticosteroïden. Lukt dit niet, laat uw kind dan iets eten of
drinken.

Controle inhoud puffer
Haal de puffer uit het plastic hulsje en leg deze in een bakje met water.
Hieronder kunt u zien hoeveel er nog in zit.

Schoonmaken
Een voorzetkamer die u dagelijks gebruikt, moet u 1x per week
schoonmaken.
Verwijder eerst de puffer. Haal de voorzetkamer uit elkaar. Was de losse
onderdelen in schoon, lauw water met afwasmiddel.
De voorzetkamer zonder afspoelen op een schone theedoek aan de
lucht laten drogen. Niet droogwrijven! De voorzetkamer niet afspoelen,
niet föhnen, niet op de verwarming drogen en niet in de vaatwasser
steken!

Let op!
Bewaar de puffer op een droge plek op kamertemperatuur.
Na verloop van tijd kunnen de klepranden van de voorzetkamer gaan
verharden en omkrullen. Dan moet u de voorzetkamer in zijn geheel
vervangen.
Iedere voorzetkamer moet na 1 jaar intensief gebruik vervangen
worden.
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