
BREEZHALER

1.  Verwijder het beschermkapje.

2. Open de inhalator:
 Houd de onderkant van de inhalator stevig vast en klap het 

mondstuk open. Hierdoor gaat de inhalator open.

3. Maak de capsule klaar:
 Scheur één van de blisterverpakkingen van de blisterkaart 

af langs de perforatierand. Trek de beschermende rugzijde 
van die blisterverpakking los om de capsule bloot te leggen.

 Druk de capsule niet door de folie van de blisterverpakking 
heen.

4.  Neem een capsule:
 Capsules moeten altijd in de blisterverpakking worden be-

waard en mogen uitsluitend direct voor gebruik uit de blis-
terverpakking worden gehaald. Haal de capsule met droge 
handen uit de blisterverpakking. Slik de capsule niet in.
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5.  Stop de capsule in de inhalator:
 Stop de capsule in de uitsparing voor de capsule.
 Stop een capsule nooit direct in het mondstuk.

6.  Sluit de inhalator:
 U moet een “klik” horen als u de inhalator sluit.

7.  Prik de capsule door:
  • Houd de inhalator rechtop met het mondstuk naar boven 

 gericht.  
 • Prik de capsule door, door beide knoppen aan de zijkanten  

 gelijktijdig stevig in te drukken. Doe dit slechts één keer. 
 • U moet een “klik” horen wanneer de capsule wordt door- 

 geprikt.

8. Laat de knoppen aan de zijkanten helemaal los.

9. Adem uit:
 Adem volledig uit, voordat u het mondstuk in uw mond 

plaatst. Blaas niet in het mondstuk.

10. Inhaleer het geneesmiddel:
 Om het geneesmiddel diep in uw luchtwegen in te ademen:
 • Houd de inhalator vast zoals op dit plaatje. De knoppen 

 aan de zijkanten moeten zich links en rechts bevinden. 
 Druk de knoppen aan de zijkanten niet in.

  • Stop het mondstuk in uw mond en sluit uw lippen er 
  stevig omheen.
  • Adem snel, maar rustig in, zo diep als u kunt.
  Druk niet op de knoppen aan de zijkant.
 
 Let op: Als u inademt door de inhalator draait de capsule 

rond in de houder en moet u een zoemend geluid horen.  
U zult een zoete smaak proeven als het geneesmiddel naar 
uw longen gaat.
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11. Als u geen zoemend geluid hoort:
 De capsule kan vastzitten in de capsulehouder. 
 Als dit gebeurt:
  • Open de inhalator en maak de capsule voorzichtig los door 

 op de onderkant van de inhalator te tikken. 
  Druk niet op de knoppen aan de zijkant.
 • Inhaleer het geneesmiddel opnieuw door de stappen 9 en  

 10 te herhalen.

12. Houd uw adem in:
 Nadat u het geneesmiddel heeft geïnhaleerd:
 • Houd uw adem ten minste 5-10 seconden in of zolang als 

 voor u comfortabel is terwijl u de inhalator uit uw mond  
 neemt.

  •  Adem vervolgens uit.
 •  Open de inhalator om te zien of er poeder is achtergeble- 

 ven in de capsule.

 Als er poeder is achtergebleven in de capsule:
 • Sluit de inhalator.
  • Herhaal de stappen 9 tot 12.

 De meeste mensen kunnen de capsule legen in één of twee 
inhalaties.

 Aanvullende informatie
 Sommige mensen moeten soms kort na inhalatie van een 

geneesmiddel hoesten. Maakt u zich geen zorgen als u dit 
doet. Als de capsule leeg is, heeft u voldoende van uw ge-
neesmiddel binnengekregen.

13. Nadat u uw dagelijkse dosis van uw geneesmiddel via de 
Breezhaler heeft ingenomen:

  • Open opnieuw het mondstuk en verwijder de lege capsule  
 door deze uit de uitsparing voor de capsule te halen. 

  Gooi de lege capsule weg met uw huisvuil.
  • Sluit de inhalator en zet het beschermkapje er weer op.

 Bewaar capsules die niet doorgeprikt zijn niet in de inhalator.
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Bijsluiter Ultibro Breezhaler. 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.




