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Beste ouder(s),

• Schud de dosis-aerosol (of spuitbusje) voor gebruik (om
het medicijn met het drijfgas te kunnen mengen)
• Verwijder het beschermkapje van de verstuiver
• Plaats de dosis-aerosol in de AeroChamber®. De puffer
met het geneesmiddel is naar boven gericht
• Plaats het kind op uw schoot met het hoofd iets achterover
• Houd de AeroChamber® horizontaal en plaats het gezichtsmasker over de mond en neus van uw kind. Zorg
ervoor dat het masker goed aansluit en druk het stevig aan
• Druk eenmaal op de puffer zodat een dosis wordt verstoven. Laat het kind 10 maal in- en uitademen door de
AeroChamber®, zonder het masker weg te nemen
• Indien u meerdere pufjes dient te geven, dient u de dosisaerosol telkens opnieuw te schudden
• Haal de dosis-aerosol uit de AeroChamber® en plaats het
beschermkapje op de verstuiver
• Laat het kind na gebruik de mond spoelen of een slokje
drinken ter preventie van schimmelinfecties in de mond

Bij dagelijks gebruik van de AeroChamber® is het
aangeraden om deze eenmaal per week te reinigen met
een milde oplossing van vloeibaar afwasmiddel en lauw
water.

ouders

Uw kind dient op advies van de kinderarts puffs via de
AeroChamber® (= voorzetkamer) toegediend te krijgen.
Met deze informatiefolder willen we wat meer uitleg geven over het correct gebruik van de AeroChamber®.
Bij kinderen heeft de behandeling van astma door inhalatietherapie de voorkeur boven de andere toedieningsvormen. Om medicatie (zoals Ventolin®, Flixotide®, ...) zo
goed mogelijk vanuit een dosisaerosol te inhaleren, wordt
geadviseerd een voorzetkamer (bv. AeroChamber®) te gebruiken. Correct gebruik van deze voorzetkamer is uitermate belangrijk.

AeroChamber®

AeroChamber®

• Verwijder het masker en de rubberring van de voorzetkamer
• Laat de delen 15 minuten weken
• Spoel de inhalatiekamer met lauw-warm water,
zonder zeep
• Laat de AeroChamber® verticaal drogen aan de
lucht. Niet droogwrijven (anders wordt deze statisch
en slaan de medicijnen neer tegen de wand). Het
masker kan u ook gewoon afspoelen
• Zet de Aerochamber® terug in elkaar eenmaal alles
helemaal droog is.
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II Bijkomende tips

• Indien uw kind zowel een luchtwegverwijder
(bv. Ventolin®) als een luchtwegbeschermer
(bv. Flixotide®) gebruikt, hou dan rekening met
de volgorde van de medicijninname: eerst de
luchtwegverwijder en na 15 minuten de luchtbeschermer
• Bewaar de dosis-aerosol op kamertemperatuur.
• Om te controleren of er medicatie in het spuitbusje zit, kunt u hiermee - na goed schudden
- tegen een spiegel spuiten. Verschijnt er een
zichtbaar wit randje op de spiegel, dan zit er nog
voldoende geneesmiddel in. Let ook steeds op de
vervaldatum!
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