
Voordat u de inhalator voor de eerste keer gebruikt, of als u de 
inhalator 14 dagen of langer niet heeft gebruikt, moet u één 
dosis in de lucht spuiten om te controleren of de inhalator goed 
werkt. Gelieve indien mogelijk rechtop te staan of rechtop te 
zitten bij het inhaleren.

1.  Verwijder de beschermkap van het mondstuk en controleer 
of het mondstuk schoon is en vrij van stof en vuil of andere 
vreemde voorwerpen.

2.  Adem zo langzaam en diep mogelijk uit. Adem niet uit in de 
inhalator.

3.  Houd de inhalator verticaal met het mondstuk aan de onder-
kant, en plaats uw lippen om het mondstuk. Niet op het 
mondstuk bijten. Adem langzaam en diep door uw mond in. 
Net nadat u bent begonnen met inademen, drukt u op de 
bovenkant van de inhalator om een dosis af te geven. 

4.  Haal de inhalator uit uw mond en houd uw adem zo lang mo-
gelijk in. Adem vervolgens langzaam uit. Niet in de inhalator 
uitademen. Na gebruik weer afsluiten met de beschermkap.

BELANGRIJK: Voer de stappen 2 tot en met 4 niet te snel uit. 
•  Indien u nog een dosis moet nemen, houdt u de inhalator 

ongeveer een halve minuut in verticale stand, waarna u stap 
2 tot en met 4 herhaalt.

•  Om het risico op een schimmelinfectie in uw mond en keel 
te verkleinen, moet u na ieder gebruik van de inhalator uw 
mond spoelen, met water gorgelen of uw tanden poetsen.

•  Als u moeite heeft om gelijktijdig met het indrukken van de 
inhalator ook in te ademen kunt u de AeroChamber PlusTM 
voorzetkamer gebruiken. 

REINIGING: Verwijder de kap van het mondstuk en maak de 
buiten- en binnenzijde van het mondstuk regelmatig (1 keer per 
week) met een droge doek schoon. Geen water of andere vloei-
stoffen gebruiken om het mondstuk te reinigen.
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Bijsluiter Inuvair. 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.


