
Novolizer® 
 
EERSTE GEBRUIK: 
Als dit een nieuw apparaat is, moet u het eerst klaarmaken voor gebruik door het 
patroon in de novolizer® te plaatsen. 
 

1. Neem de novolizer® uit de plastic verpakking. 
2. Houd het toestel horizontaal. 
3. Bovenaan de novolizer® bevindt zich een klepje. Druk de geribbelde delen aan 

beide zijden van het deksel zachtjes samen, schuif het deksel naar voren en til 
het op. 

4. Verwijder de beschermende aluminiumfolie van de patroonhuls (= potje met 
vulling). 

5. Neem de vulling uit het potje en plaats deze in de inhalator, met de dosisteller 
naar het mondstuk gericht. 

6. Zet het deksel terug van bovenaf in de zijgeleiders en duw het gelijkmatig in de 
richting van de drukknop tot hij op zijn plaats klikt (=> naar achteren schuiven). 

7. De novolizer® is nu klaar voor gebruik. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
 

1. Houd de novolizer®  tijdens gebruik steeds horizontaal. 
2. Neem een rechtopzittende houding aan. 
3. Verwijder eerst de beschermdop van het mondstuk door tegelijk aan 

weerszijden zachtjes op de geribbelde delen te drukken en hem voorwaarts te 
schuiven. 

4. Druk de rode drukknop volledig in. U hoort een (dubbele) klik en de kleur van 
het controlevenster verandert van rood naar groen. De novolizer®is nu klaar 
voor gebruik. 

5. Laat de rode drukknop terug los. 
6. Adem rustig en volledig uit naast de novolizer®. (nooit uitademen in de 

inhalator) 
7. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de 

lippen. 
8. Buig het hoofd licht achterover. 
9. Adem snel en diep in, zodat u een ‘klik’ hoort die aangeeft dat de dosis 

vrijkomt. Blijf daarna verder inademen. Bij een correcte inhalatie verandert de 
kleur van het controlevenster van groen naar rood. 

10. Houd de adem gedurende 5 à 10 tellen in en neem ondertussen de novolizer® 
uit de mond. 

11. Adem rustig uit langs de mond. 
12. Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 4 tot en met stap 11. 
13. Plaats de beschermdop terug op het mondstuk. 
14. Na gebruik van de novolizer® de mond goed spoelen met water om irritaties 

en/of schimmelinfecties te voorkomen. (niet inslikken) 
 

Opmerkingen, tips, aanbevelingen 
 

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

 Adem nooit uit in de novolizer®. 
 Het patroon in de novolizer® mag tot maximaal 6 maanden na het openen 

gebruikt worden. 
 Vervang de novolizer® als het toestel leeg is. 
 De novolizer® is leeg als de dosisteller op 0 staat. Controleer dit tijdig! 


