
Voorzetkamer 
 
Gebruiksaanwijzing: 

1. Neem een rechtopzittende houding aan. 
2. Neem het dopje van het mondstuk van de inhalator. 
3. Schud de dosisaërosol (=pufje) krachtig gedurende een 10-tal seconden. 
4. Sluit de dosisaërosol (=> ondersteboven) aan op de voorzetkamer. 
5. Neem het mondstuk van de voorzetkamer in de mond (tussen de tanden) en 

omsluit het goed met de lippen. 
6. Buig het hoofd licht achterover. 
7. Adem rustig en volledig uit en stop even met ademen. 
8. Verstuif 1 puf in de voorzetkamer. 
9. Adem nu pas langzaam en diep in langs de mond (wel binnen de 10 seconden 

na het verstuiven van de puf). 
10. Houd de adem 5 à 10 tellen in. 
11. Adem rustig uit langs de mond. 
12. Adem nog 4 à 5 x rustig in en uit door de voorzetkamer. 
13. Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot en met 12. 
14. Verwijder de dosisaërosol en plaats het dopje terug op het mondstuk van de 

inhalator. 
15. Bewaar de voorzetkamer op een droge en stofvrije plaats. 
16. Na gebruik de mond goed spoelen met water (eventueel gorgelen) om irritaties 

en/of schimmelvorming te voorkomen (niet inslikken). 
 
Eerste gebruik en onderhoud / reiniging: 

 Haal de verschillende onderdelen van de voorzetkamer uit elkaar. 
 Leg de onderdelen in een kom met water en een scheut afwasmiddel. Zorg 

ervoor dat de onderdelen volledig ondergedompeld zijn. 
 Laat de onderdelen ondergedompeld weken gedurende 30 minuten. 
 Haal de onderdelen uit de kom en schud de inhalatiekamer om overtollig 

zeepsop te verwijderen, vooral ter hoogte van de klep. 
 Laat de onderdelen drogen op een zuivere doek gedurende minstens 6 uren. 

(best  ’s avonds voor het slapen gaan) 
NIET AFSPOELEN! 
NIET AFDROGEN! 

 Plaats de droge onderdelen opnieuw in elkaar. 
 

NOOT:  Herhaal deze procedure eenmaal per week en bij het eerste gebruik van    
              een nieuwe voorzetkamer! 

 
Opmerkingen, tips, aanbevelingen 

 Vergeet niet om, een nieuwe of een dosisaërosol welke langer dan 2 weken niet 
gebruikt werd, eerst twee dosissen in de lucht te verstuiven. 

 De dosisaërosol is leeg als er zichtbaar niets meer vrijkomt bij het verstuiven in 
de lucht of tegen een spiegel. 

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

 


