
Vernevelaar 
 
Gebruiksaanwijzing: 

1. Zet het toestel gedurende enkele seconden aan terwijl het leeg is, zodat resterend 
vocht verwijderd wordt. 

2. Zet het toestel terug af. 
3. Druppel de medicatie in het aërosolpotje. 
4. Voeg zo nodig fysiologisch serum (0,9% NaCl)  toe zodat een startvolume van +/- 3 ml 

bekomen wordt. (20 druppels = 1ml) 
5. Zet het toestel opnieuw aan. 
6. Neem een rechtopzittende houding aan. 
7. Plaats het pijpje in de mond en omsluit het goed met de lippen of plaats het masker 

over de neus en de mond. 
8. Buig het hoofd licht achterover. 
9. Adem traag in door de mond. Houd de adem ongeveer 5 tellen in en adem rustig uit. 

Vernevel op deze manier verder tot 1 minuut nadat de vernevelaar begint te sputteren. 
10. Zet het toestel af. 
11. Spoel de mond met water. 
12. Spoel het aërosolpotje af onder heet water en laat het drogen op een propere doek. 

 
Onderhoud : reiniging – ontsmetten 

- Dagelijks: reinigen 
 

1) Reinig het pijpje of masker en het aërosolpotje met water en detergent. 
2) Spoel de onderdelen af onder heet stromend water. 
3) Laat de onderdelen drogen op een propere doek. 

 
- Wekelijks: ontsmetten 

 
1) Reinig het pijpje of masker en het aërosolpotje met water en detergent. 
2) Ontsmet de onderdelen: 

 Koken in water gedurende 5 minuten. 
OF 
Vaatwasser: minstens 70°C gedurende 30 minuten. 

Lees na in de gebruiksaanwijzing of vraag aan de fabrikant of de onderdelen bestand 
zijn tegen koken of de vaatwasser. 

3) Laat de onderdelen drogen op een propere doek. Bewaar alles op en droge en 
stofvrije plaats. 

 
Opmerkingen, tips, aanbevelingen 

1. Gebruik geen zuurstof voor het vernevelen. 
2. Gebruik bij voorkeur een pijpje. 
3. Vul het aërosolpotje vlak voor de start van de verneveling. 
4. Reinig dagelijks => zie onderhoud 
5. Aanbeveling: Vervang het pijpje of het masker en het aërosolpotje om de 3 maanden. 

Laat het aërosoltoestel jaarlijks nakijken door de fabrikant of de apotheker. 
 
Je arts heeft je het gebruik van een vernevelaar voorgeschreven.  Dit is een elektrisch toestel 
waarmee je geneesmiddelen kan inhaleren.   
Hiertoe wordt het geneesmiddel opgelost in een vloeistof.  Vervolgens zet de vernevelaar deze 
vloeistof om in nevel en mist, die je via een mondstuk (pijpje) of mondmasker inademt.  Zo komt het 
geneesmiddel rechtstreeks in je longen terecht.  Wanneer je een vernevelaar gebruikt, is een goede 
hygiëne en een goed onderhoud zeer belangrijk.  Dit vraagt tijd, maar is nodig om infecties te 
voorkomen.  Door verontreiniging van het toestel kunnen er immers bacteriën in de vernevelaar 
gedijen.  Ook kan achtergebleven vloeistof   kristallen vormen die de kanaaltjes kunnen verstoppen 
waardoor het geneesmiddel niet meer tot in de longen terecht komt. 
 


