NOVOLIZER

Deksel

1. Plaats de NOVOLIZER-droog poederinhalator voor u. Druk de
geribbelde vlakken aan beide zijden van het deksel zachtjes
samen, schuif het deksel naar voren (f) en til deze op (h).
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Patroon
Patroonhuls

2. Verwijder de beschermende aluminiumfolie van de patroonhuls en neem de nieuwe patroon uit de huls. Doe dit alleen
vlak voordat u de nieuwe patroon gaat gebruiken. De kleurcodering op de patroon moet overeenkomen met de kleur
van de drukknop.
3. Eerste vulling:
Plaats de patroon in de NOVOLIZER-droog poederinhalator
met de dosisteller naar het mondstuk gericht (i). Niet op de
drukknop drukken terwijl de patroon geplaatst wordt.
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Patroon
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VOORBEREIDING
De NOVOLIZER-droog poederinhalator maakt inhaleren eenvoudig en betrouwbaar. Het gebruik van de inhalator is gemakkelijk
en snel dankzij de eenvoudige bediening, de snelle vervanging
van de patroon en de eenvoudige reiniging.

Navulling:
Let op: de NOVOLIZER-droog poederinhalator moet iedere
keer dat de patroon wordt gewisseld na het wegnemen van
de lege patroon worden schoongemaakt.

Deksel
Drukknop

NOVOLIZER

Aanleg
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4. Als u de NOVOLIZER-droog poederinhalator al gebruikt hebt,
verwijdert u eerst de lege patroon en plaatst u vervolgens
de nieuwe ($). Druk bij het plaatsen van de nieuwe patroon
niet op de drukknop.
Zet het deksel weer van bovenaf terug in de zijgeleiders (i)
en duw hem gelijkmatig in de richting van de drukknop (g)
tot hij op zijn plaats klikt.
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Beschermdop

5. De NOVOLIZER-droog poederinhalator is nu gevuld en klaar
voor gebruik. U kan de cartouche in de NOVOLIZER-droog
poederinhalator laten tot hij leeg is maar niet langer dan 6
maanden na de plaatsing van de patroon. De patroon is leeg
als u een “0” ziet in het midden van de dosisteller. Dan moet
er een nieuwe patroon worden geplaatst. De patronen mogen
alleen worden gebruikt in de originele poederinhalator.
GEBRUIK
6. Indien mogelijk moet u zitten of staan tijdens het inhaleren.
Houd de NOVOLIZER tijdens het gebruik altijd horizontaal.
Verwijder eerst de beschermdop (f).
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Drukknop

7. Druk de gekleurde drukknop volledig in. U hoort een luide
dubbele klik en de kleur van het controlevenster verandert
van rood naar groen.
Laat de gekleurde drukknop weer los. De kleur groen in het
venster geeft aan dat de NOVOLIZER gereed is voor gebruik.
7a
Groen is gereed
voor gebruik

Controlevenster

7b
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8. Adem diep uit (maar niet in de NOVOLIZER-droog poeder
inhalator). Plaats uw lippen stevig rond het mondstuk. Inhaleer het poeder met een diepe inademing en houd een paar
seconden uw adem in. Tijdens deze inademing moet u een
luide klik horen, die aangeeft dat de inhalatie correct wordt
uitgevoerd. Ga dan door met normaal ademhalen.
Controleer of de kleur van het controlevenster weer in rood is
veranderd, hetgeen er eveneens op wijst dat de inhalatie correct
is verlopen. Plaats de beschermdop weer op het mondstuk - de
doseringsprocedure is nu voltooid. De cijfers in het bovenste
venster (dosisteller) tonen het aantal inhalaties dat nog over is.
Tussen de 200 en 60 worden de resterende inhalaties weergeven
in stappen van 20, tussen de 60 en 0 in stappen van 10.

NOVOLIZER

Wanneer u de klik niet heeft gehoord en de kleur in het controlevenster niet is veranderd, moet u de hierboven beschreven
procedure herhalen.

Mondstuk
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Doseringsschuif

Per ongeluk overdoseren is niet mogelijk met de NOVOLIZER.
Het klikgeluid en de kleurverandering in het controlevenster
geven aan dat de inhalatie correct is uitgevoerd. Als de kleur
in het controlevenster niet weer in rood verandert, moet u de
inhalatie worden herhaald. Als u er na verscheidene pogingen
niet in slaagt de inhalatie correct uit te voeren, raadpleeg dan
uw arts of apotheker.
Let op: De gekleurde drukknop mag alleen vlak voor de inhalatie
worden ingedrukt.
REINIGING
U moet uw NOVOLIZER-droog poederinhalator regelmatig reinigen, op zijn minst telkens wanneer u de patroon vervangt.
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Doseringsschuif
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Mondstuk
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Pin

Uitsparing

9. Verwijder de beschermdop en het mondstuk
Verwijder eerst de beschermdop. Pak vervolgens het mondstuk vast en draai het eventjes tegen de wijzers van de klok in
(h) tot het loslaat. Zo kunt u het mondstuk verwijderen (f).
10. Reiniging
Draai de NOVOLIZER nu ondersteboven. Pak de losse doseringsschuif vast en schuif hem naar voren (f) en naar boven
(h). Eventueel poeder dat is achtergebleven, kan worden
verwijderd door zachtjes kloppen. Maak het mondstuk,
de doseringsschuif en de poederinhalator schoon met een
zachte en droge, niet-pluizende doek. Gebruik GEEN water
of reinigingsmiddel.
11. Montage – Bevestiging van de doseringsschuif
Bevestig de doseringsschuif door hem onder een hoek naar
beneden te schuiven (m) en hem terug op zijn plaats te
drukken (i). Draai de inhalator weer om.
12. Montage – Bevestiging van het mondstuk
en de beschermdop
Bevestig het mondstuk met de pin in de groef aan de linkerkant en draai het naar rechts tot het op zijn plaats klikt.
Plaats tot slot de beschermdop weer terug.

Bijsluiter Novolizer Salbutamol. 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.

