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Informatiefolder 
Het gebruik van een spacer 

met een dosis-aërosol 
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Richtlijnen voor het gebruik van een spacer met een dosis-aërosol:  
bv. Aërochamber, Vortex, Kidspacer 
 
Eerste gebruik  

Voor het eerste gebruik dient men de spacer te primen, dat wil zeggen 2 keer puffen in de spacer zodat de wand 

opgeladen wordt met medicatie. Dit dient afzonderlijk van de toediening van medicatie te gebeuren.  

 

Gebruik 

1. Schud de medicatie krachtig.  

2. Verwijder de beschermdop van de inhalator.  

3. Plaats de inhalator op de spacer.  

4. Zet het kind rechtop op uw schoot en houd de spacer horizontaal.  

5. Plaats het masker zo dat neus en mond bedekt zijn.  

6. Laat het kind rustig in- en uitademen langs de mond. De klep beweegt wanneer het kind goed ademt.  

7. Druk 1x op de inhalator zodat de medicatie vrijkomt in de spacer.  

8. Laat het kind minstens 5x in- en uitademen.  

Let op: Bij meerdere puffs moet stap 7 en 8 herhaald worden want elke puff moet apart gegeven worden.  

Ook als u 2 puffs van eenzelfde medicatie moet geven, moeten deze afzonderlijk worden toegediend. 

Bekijk voor meer informatie het filmpje. 

 

Onderhoud  

Indien nodig: 

1. Verwijder het silicone-uiteinde van de spacer.  
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2. Reinig in lauw water met wat detergent. Spoelen in zuiver water.   

3. Schud het overtollige water uit de onderdelen en laat ze in verticale positie aan de lucht drogen. 

Reinig ook het masker indien nodig 

 

Extra informatie 

1. Na gebruik van puffer met corticosteroïden de mond spoelen  

2. Er zijn verschillende manieren om bij te houden wanneer uw puffer leeg is. Op de zijkant van de verpakking 

staat hoeveel pufjes er in zitten. U kan noteren wanneer u met de puffer start. Of u kunt elk pufje (op papier) 

bijhouden, zodat u kunt uitrekenen wanneer u een nieuwe puffer moet bestellen. Doe dit tijdig. 

3. Bewaar de puffer op een droge plek op kamertemperatuur. 

 


