
DISKUS

Gebruik van uw inhalator:
1. Om de Diskus te openen, neemt u hem in de ene hand en 

plaatst u de duim van uw andere hand op de duimgreep. Duw 
uw duim van u af zover als mogelijk. U zult een klik horen. 
Hierdoor wordt een klein gaatje in het mondstuk geopend.

2. Houd uw Diskus met het mondstuk naar u gericht. U mag het 
zowel in uw rechter- als linkerhand vasthouden. Schuif de 
hendel zo ver als mogelijk naar achteren. U hoort een klik. 
Dit plaatst een dosis geneesmiddel in het mondstuk.

 Telkens wanneer de hendel naar achter wordt geduwd, wordt 
binnenin een blistervakje geopend en is het poeder klaar 
voor inhalatie. Speel niet met het hendeltje, omdat dan 
blisters worden geopend en er geneesmiddel verloren gaat.

3. Hou de Diskus ver van uw mond verwijderd en adem zo diep 
mogelijk uit om de longen leeg te maken. Adem niet uit in 
de Diskus.

4. Plaats het mondstuk tegen uw lippen. Adem regelmatig en 
diep door de Diskus in, en niet door uw neus.

 • Haal de Diskus uit de mond.
 • Houd uw adem ongeveer 10 seconden in of zolang als u kan.
 • Adem langzaam uit.

5. Spoel daarna uw mond met water en spuw het uit en/of 
poets uw tanden. Dit kan voorkomen dat u spruw of een 
hese stem krijgt.

6. Om de Diskus te sluiten, schuift u de duimgreep weer terug 
naar u toe zover als mogelijk is. U zult een klik horen. De 
hendel keert naar zijn oorspronkelijke plaats terug en staat 
opnieuw in zijn aanvangspositie. Uw Diskus is opnieuw klaar 
voor gebruik.

 Net zoals met alle inhalatoren, moeten zorgverleners erop 
letten dat kinderen die de Diskus inhalator voorgeschreven 
krijgen, een correcte inhalatietechniek gebruiken, zoals  
hoger beschreven.

Reiniging van de Diskus:
Reinig het mondstuk van de Diskus met een droge doek.
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Bijsluiter Seretide 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.


