
AEROLIZER

De Aerolizer bestaat uit de volgende delen:
A. Een blauwe kap om het mondstuk van de basis te beschermen.
B. Een basis die de juiste vrijlating van het geneesmiddel uit 

de capsule toelaat.

De basis bestaat uit:
C. Een mondstuk.
D. Een capsulekamer.
E. Een blauwe knop met “vleugeltjes” (zijstukken) en naalden 

op beide zijden.
F. Een kanaal voor het inlaten van lucht.

1. Verwijder het kapje door het recht naar boven te trekken. 

2. Open de capsulekamer. Houd het onderstuk stevig vast en 
draai het mondstuk in de richting van de pijl.

3.  Zorg ervoor dat uw vingers volledig droog zijn. Neem één 
capsule uit de blisterverpakking juist voor het gebruik en leg 
de capsule plat in de bodem van de capsulekamer.

 BELANGRIJK: Steek de capsule niet langs boven in het 
 mondstuk!
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4. Draai het mondstuk opnieuw naar de gesloten toestand 
 totdat u een klik hoort.

5. Om het poeder vrij te maken uit de capsule:
 • Hou de Aerolizer rechtop met het mondstuk naar boven. 

• Druk de blauwe knoppen één enkele keer volledig in ter- 
 wijl u het inhalatieapparaat rechtop houdt. U hoort een 
 krakend geluid wanneer de capsule doorboord wordt. Laat 
 de blauwe knoppen weer los.

6. Adem volledig uit.

7. Om het geneesmiddel diep in uw luchtwegen in te ademen:
 • Plaats het mondstuk in uw mond en houd het hoofd lichtjes  

 achterover.
 • Sluit uw lippen krachtig rond het mondstuk.
 • Adem snel maar krachtig in en zo diep als u kan.

 N.B: U moet een ronddraaiend geluid horen wanneer de 
capsule rond haar as draait in de ruimte boven de capsule-
kamer. Als u dit geluid niet hoort, open de capsulekamer en 
controleer of de capsule los ligt in de capsulekamer. Probeer 
de capsule NIET los te krijgen door herhaaldelijk de knop-
pen in te drukken.

8. Nadat u hebt ingeademd via de Aerolizer, houd u uw adem 
zo lang als mogelijk in terwijl u het inhalatieapparaat uit de 
mond neemt. Adem dan uit via de neus. Open de capsule-
kamer om na te kijken of er soms poeder achtergebleven is. 
Is dit het geval, herhaal dan de stappen 6 tot 8.

9. Open de capsulekamer nadat u alle poeder hebt op gebruikt. 
Verwijder de lege capsule en gebruik een droge doek of een 
zachte borstel om achtergebleven poeder te verwijderen. 

 N.B: GEBRUIK GEEN WATER om de Aerolizer te reinigen.

10.  Sluit het mondstuk en plaats het kapje terug.
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Bijsluiter Foradil. Deze tekst werd integraal en zonder wijzigingen overgenomen van de desbetref-
fende 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.


