RESPIMAT
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Plaatsen van de patroon.
1. Houd de groene kap (A) gesloten, druk op de veiligheidsknop
(E) en trek tegelijkertijd de doorzichtige houder los (G).
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2. Neem de patroon (H) uit de verpakking. Duw het smalle uiteinde van de patroon in de inhalator tot deze op zijn plaats
klikt. De patroon moet stevig tegen een hard oppervlak
worden geduwd om er zeker van te zijn dat hij volledig op
zijn plaats zit (2b).
De patroon zal niet helemaal omsloten worden door de inhalator, u zult nog steeds de zilveren ring aan het eind van
de patroon kunnen zien.
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Verwijder de patroon niet meer als hij eenmaal in de inhalator is geplaatst.

3. Schuif de doorzichtige houder terug op zijn plaats (G).
Verwijder deze houder niet meer.
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RESPIMAT

Het gereedmaken van de RESPIMAT inhalator voor het eerste
gebruik.
4. Houd de RESPIMAT inhalator rechtop, met de groene kap
(A) gesloten. Draai de houder (G) in de richting van de rode
pijlen op het etiket totdat deze klikt (een halve draai).
5. Open de groene kap (A) tot deze helemaal openklapt.
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6. Richt de RESPIMAT inhalator naar de grond. Druk op de ontspanner (D). Sluit de groene kap (A).
Herhaal de stappen 4, 5 en 6 totdat er een wolk te zien is.
Herhaal dan stappen 4, 5 en 6 nog driemaal om zeker te zijn
dat de inhalator gereed is voor gebruik.
Uw RESPIMAT inhalator is nu klaar voor gebruik.
Het aantal beschikbare doses wordt niet beïnvloed door deze
handelingen. Na het gereedmaken zal uw RESPIMAT inhalator
60 inhalaties (komt overeen met 30 therapeutische doses)
kunnen leveren.

RESPIMAT

Het dagelijkse gebruik van uw RESPIMAT inhalator. U dient
deze inhalator SLECHTS EENMAAL PER DAG te gebruiken.
Neem bij ieder gebruik TWEE INHALATIES.
7. Houd de RESPIMAT inhalator rechtop, met de groene kap (A)
dicht, om te vermijden dat er per ongeluk een dosis vrijkomt.
Draai de houder (G) in de richting van de rode pijlen op het
etiket tot de klik (een halve draai).
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Luchtgat

8. Open de groene kap (A) tot deze helemaal openklapt. Adem
langzaam en diep uit en sluit dan de lippen om het uiteinde
van het mondstuk zonder de luchtgaten (C) af te dekken.
Richt de RESPIMAT inhalator naar uw keelholte.
Terwijl u langzaam en diep inademt door uw mond drukt u
op de ontspanner (D) en blijft u zo lang als u kan langzaam
inademen. Houd uw adem 10 seconden in of zo lang als voor
u comfortabel is. Herhaal de stappen 7 en 8 om er voor te
zorgen dat u een volledige dosis krijgt.
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Hoe onderhoudt u de inhalator.
Maak het mondstuk, inclusief het metalen deel in het mondstuk, minstens een keer in de week schoon met een vochtige
doek of tissue. Een lichte verkleuring van het mondstuk beinvloedt de werking van de RESPIMAT inhalator niet. Maak, indien
nodig, de buitenkant van uw RESPIMAT inhalator schoon met
een vochtige doek.
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Overige informatie.
De RESPIMAT inhalator mag niet uit elkaar gehaald worden nadat de patroon is geplaatst en de doorzichtige basis opnieuw
is aangebracht. De prikker in de doorzichtige houder mag niet
aangeraakt worden.

Bijsluiter Spiriva Respimat. 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.

