SAMEN GAAN WE VOOR
MAXIMALE GEZONDHEID

HOE GEBRUIK IK EEN AEROSOL APPARAAT?
Aerosol-therapie is een manier om via verdampen medicatie toe te dienen, zodat
deze medicijnen snel en efficiënt in de luchtwegen terecht komen.

KLAARMAKEN VAN HET AEROSOL-TOESTEL
Je krijgt bij ons in de apotheek een overzicht van welke medicatie, en hoeveel, je
nodig hebt voor de aerosol-therapie.
1 Was de handen grondig en vul het reservoir met de voorgeschreven medicatie.

MEDICIJNEN

HOEVEELHEID

* FYSIOLOGISCH SERUM

tot 3 a 4 ml

AANTAL KEER PER DAG
(10-15 minuten)

*Er moet voldoende volume vloeistof aanwezig zijn. Wanneer je met de medicatie alleen niet
aan minImum 3ml komt, voeg je er fysiologisch serum aan toe, tot je ongeveer 3 à 4 ml vloeistof hebt.

2 Zet het masker op, of neem het mondstuk in de mond. Snuit eerst de neus grondig.
3. Zet het aerosolapparaat aan.
4 Adem nu 10 -15 min rustig en diep in,, houd de adem even in, en adem rustig weer uit.
5. Spoel de mond/ was het gelaat na de aerosol-sessie.
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ONDERHOUD VAN HET AEROSOL APPARAAT
ELKE KEER		
				

Spoel met lauw water alle onderdelen.
Droog af met een stuk keukenrol.

ELKE DAG		
Reinig met lauw water en detergent alle onderdelen.
					
Spoel ze af met stromend water en droog af met een
					stuk keukenrol.
ELKE WEEK		
Reinig zoals hierboven
							+
					Ontsmet de onderdelen door;
							- Koken in water gedurende 5 minuten
							- Vaatwasser op 70°C gedurende 30 minuten
							- Flessensterilisator

Vervang de onderdelen minstens elke 3 maanden
Vervang jaarlijks de inlaatfilter van het aerosol-apparaat. Doe dit ook wanneer de

		

filter nat geworden is of verstopt. Controleer deze filter best om de 10 a 12
beurten, alsook wanneer de nevel een bruine of zwarte kleur heeft.

Laat je apparaat jaarlijks nakijken door de fabrikant. Doe dit ook wanneer het medica

		

tiereservoir na 15 min vernevelen nog niet (bijna) leeg is.

Wanneer je een apparaat van de apotheek gebruikt, heb je dit proper van ons meegekregen. Wij vragen vriendelijk om dit apparaat
ook proper aan ons terug te bezorgen.
Alvast bedankt. Stien en Inge
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