
Aërolizer® 
 

1. Verwijder de beschermkap. 
2. Houd de onderkant van de aërolizer® stevig vast en draai het mondstuk 

open in de richting van de pijl op het inhalatiehulpstuk. 
3. Plaats één capsule in het capsulevormige compartiment in het onderste 

gedeelte van de aërolizer®. Het is van belang dat de capsule pas vlak 
voor gebruik uit de blister wordt gehaald. 

4. Draai het mondstuk terug dicht. (in de richting van de pijl). 
5. Houd de aërolizer® rechtop en druk de blauwe zijknoppen volledig en 

gelijktijdig in. Laat vervolgens de knoppen los. De capsule wordt 
doorprikt. 

6. Ga rechtop zitten. 
7. Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator). 
8. Neem de aërolizer® in de mond (tussen de tanden) en omsluit het 

mondstuk goed met de lippen. 
9. Buig het hoofd licht achterover. 
10. Adem krachtig, snel en diep in (je hoort nu de capsule trillen). 
11. Neem de aërolizer® uit de mond en houd de adem 5 à 10 tellen in. 
12. Adem rustig uit langs de mond (nooit uitademen in de aërolizer®) 
13. Herhaal stap 6 tot 12 om de capsule volledig leeg te maken. 
14. Na gebruik moet de lege capsule verwijderd worden: open het mondstuk 

en verwijder de lege capsule. Draai het mondstuk terug dicht en plaats 
de beschermkap terug. 

15. Spoel de mond met water na elk gebruik (niet inslikken). 
 

Opmerkingen, tips, aanbevelingen 
 

 Bewaar de aërolizer® en de blisters in een droge en koele omgeving. 
Niet in de badkamer, koelkast of in de zon. 

 Verwijder maar 1 capsule per keer uit de blister. 
 Reinigen van de aërolizer®: reinig het mondstuk en de capsule kamer 

met een droge doek om het overtollige poeder te verwijderen. Nooit 
water of andere vloeistoffen gebruiken. 

 Vervang de aërolizer® maandelijks. 
 Adem nooit uit in de aërolizer®. 


