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HandiHaler
Beschermkap
Mondstuk
Capsulehouder
Drukknop om de capsule te doorprikken (groene knop)
Opening voor de capsule

1. Klap de beschermkap open door de groene knop volledig in
te drukken en los te laten.
2. Open de beschermkap volledig door hem naar omhoog te
trekken. Klap daarna het mondstuk open door het naar om
hoog te trekken.
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3. Haal een capsule uit de blisterstrip (doe dit pas vlak vóór
het gebruik) en stop ze in de opening (E), zoals staat afge
beeld. Het maakt niet uit welke kant van de capsule naar
boven gericht is.
4. Sluit het mondstuk goed, totdat u een klik hoort, en laat de
beschermkap open.
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5. Houd het HandiHaler apparaatje verticaal, met het mond
stuk naar boven gericht en druk de groene knop in één keer
helemaal in. Laat de knop vervolgens weer los. Door het
indrukken van de groene knop wordt de capsule doorprikt,
zodat het poeder uit de capsule kan vrijkomen tijdens in
halatie.
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6. Adem volledig uit.
Belangrijk: let er bij het uitademen op, dat u nooit in het
mondstuk uitademt.
7. Breng na volledige uitademing de HandiHaler naar uw mond
en sluit uw lippen stevig rond het mondstuk. Houd uw hoofd
rechtop en adem langzaam en diep in, met voldoende kracht
zodat u de capsule hoort of voelt trillen. Adem zo diep in dat
uw longen volledig gevuld zijn. Houd vervolgens uw adem zo
lang mogelijk in en haal de HandiHaler uit uw mond. Adem
rustig uit. Adem vervolgens weer normaal. Herhaal nog een
maal stappen 6 en 7. De capsule is dan volledig leeg.
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8. Open opnieuw het mondstuk. Tik de gebruikte capsule eruit
en gooi ze weg. Sluit het mondstuk en de beschermkap en
berg uw HandiHaler apparaatje op.

Reinigen van de Handihaler.
Maak de HandiHaler een keer per maand schoon. Open de be
schermkap en het mondstuk. Open vervolgens de capsulehouder
door de drukknop op te tillen. Spoel de HandiHaler helemaal uit
met warm water om achtergebleven poederresten te verwij
deren. Droog de HandiHaler grondig door het achtergebleven
water met een papieren servetje te verwijderen.
Laat de HandiHaler vervolgens aan de lucht drogen en laat daar
bij de beschermkap, mondstuk en de capsulehouder open. Het
duurt ongeveer 24 uur voordat de HandiHaler helemaal droog
is. Maak hem daarom direct na gebruik schoon, zodat hij klaar
is voor uw volgende inhalatie. Zo nodig kan de buitenkant van
de HandiHaler met een vochtig doekje worden schoongemaakt.
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Bijsluiter Spiriva Handihaler. Deze tekst werd integraal en zonder wijzigingen overgenomen van de desbetreffende bijsluiter. De lay-out werd aangepast
door de Chiesi Foundation. De inhoud van dit document is volledig conform aan de officiële wetenschappelijke bijsluiter van het product, zoals door het
verantwoordelijk farmaceutisch bedrijf overhandigd aan de autoriteiten.

