
EASYHALER

Open het beschermende omhulsel en doe de easyhaler erin  
(zie afbeelding 1). Zorg dat het stofkapje het mondstuk van de 
easyhaler bedekt (zo kan de easyhaler niet per ongeluk afgaan). 
Als u de easyhaler niet meteen gebruikt, sluit dan het bescher
mende omhulsel.

Verwijder het stofkapje.

A.  Schudden
 Schud de easyhaler drie tot vijf keer stevig op en neer (zie 

afbeelding 2a of 2b), zodat het poeder goed stroomt en u 
de juiste dosis krijgt. Houd de easyhaler na het schudden 
rechtop.

B.  Klikken
 Druk één keer op de easyhaler tot u een klik hoort (zie af

beelding 3a of 3b) en laat de easyhaler weer terugklikken. 
Het poeder komt zo in het inhalatiekanaal in het mondstuk. 
Blijf de easyhaler rechtop houden.

 Als u denkt dat u de easyhaler meer dan één keer geklikt 
heeft, raadpleeg dan de rubriek LET OP (zie afbeelding 5a 
of 5b).
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C. Inhaleren
 Terwijl u zit of staat
 • adem rustig uit (maar NIET in de easyhaler)
 • zet het mondstuk tussen uw tanden en klem de lippen om  

 het mondstuk
 • adem diep en rustig, maar krachtig in door de easyhaler 

  (zie afbeelding 4a of 4b)
 •  haal het mondstuk uit uw mond
 •  probeer uw adem ongeveer 5 tellen in te houden en haal  

 daarna normaal adem.
 
 Zorg ervoor dat u niet uitademt in de easyhaler; die kan 

dan verstopt raken. Indien dit toch gebeurt, raadpleeg dan 
de rubriek LET OP (zie afbeelding 5a of 5b).

 
 Als u nog een inhalatie moet nemen, herhaal dan STAP 

1 tot en met STAP 4b. Plaats het stofkapje weer op het 
mondstuk en sluit eventueel het beschermende omhulsel.

 Spoelen
 Spoel de mond en keel goed met water en spuug het spoel

water uit. Hierdoor vermindert u het risico op een schimmel
infectie (spruw).

 LET OP
 Als de easyhaler per ongeluk klikt, bij meerdere keren  

klikken of als u uitademt in de easyhaler, tik het poeder  
dan uit het mondstuk op een tafelblad of in de handpalm 
(zie afbeelding 5a of 5b). Dit zorgt ervoor dat de juiste  
dosering afgegeven wordt. Begin opnieuw vanaf STAP 1 tot 
en met STAP 4b.
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Bijsluiter Budesonide Easyhaler. 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.


