NEXTHALER

		OPENEN
1. • Houd de inhalator stevig rechtop vast.
• Open het beschermkapje volledig.
2. • Adem langzaam en zo diep mogelijk uit voordat u
		 inhaleert. Adem niet uit in de inhalator.
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INHALEREN
3. • Indien mogelijk, in een rechtopstaande positie staan of
zitten tijdens het inhaleren.
• Breng de inhalator naar uw mond en sluit uw lippen rondom het mondstuk. Zorg ervoor dat u de luchtinlaat niet
bedekt wanneer u de inhalator vasthoudt.
• Adem snel en diep in via uw mond:
		 Het kan zijn dat u een klik hoort. Dit zorgt voor de vrijgave van de volledige dosis.
• Indien u geen klik hoort, controleer dan uw inhalatietechniek… en begin opnieuw! Het is belangrijk om snel en diep
via uw mond in te ademen.
• Het kan zijn dat u iets proeft wanneer u uw dosis inneemt.
		
4. • Neem de inhalator van uw mond.
• Houd uw adem gedurende 5 tot 10 seconden in, of zolang
als comfortabel is.
• Adem langzaam uit, maar niet in de inhalator.
		SLUITEN
5. • Houd de inhalator weer rechtop en sluit het beschermkapje volledig. Controleer of de dosisteller met één dosis
verminderd is.
• Indien de dosisteller niet met 1 dosis aftelt, controleer
dan uw inhalatietechniek. Deze werd mogelijk niet correct
uitgevoerd.
• Het is belangrijk om snel en diep via uw mond in te
		ademen.
• Als u nog een dosis moet innemen, herhaal dan stap 1 tot
en met stap 5.

Bijsluiter Inuvair Nexthaler. 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.

