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Omwille van een longaandoening bent u genoodzaakt inhalatiemedicijnen in 
te nemen. Deze brochure beschrijft het correct gebruik van uw 
inhalatiesysteem of -toestel.   
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan zeker niet ze te 
stellen. Uw behandelende arts, verpleegkundige, ergotherapeut, kinesist of 
apotheker geeft u graag meer uitleg. Info over dosis of bijwerkingen vindt u 
terug in de bijsluiter van het product. 
De instructies voor het gebruik van de inhalatiemedicatie zijn als filmpje 
beschikbaar op www.ziekenhuisgeel.be. 
  

http://www.ziekenhuisgeel.be/
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Vernevelaar of Aërosoltoestel 
 
 
 
 
 
 
 

Techniek 
 

1. Zet het toestel gedurende enkele seconden aan terwijl het leeg is, 
zodat resterend vocht verwijderd wordt. 

2. Druppel de medicatie in het aerosolpotje.  
3. Voeg zo nodig fysiologisch serum toe, zodat een startvolume van ± 4 

ml bekomen wordt (20 druppels = 1 ml).  
4. Zet het toestel aan.  
5. Ga rechtop zitten.  
6. Steek het pijpje in de mond en om-sluit het goed met de lippen (of 

plaats het masker over neus en mond).  
7. Buig het hoofd licht achterover.  
8. Adem traag in door de mond. Hou de adem ± 5 seconden in en adem 

rustig uit. Vernevel op deze manier verder tot 1 minuut nadat de 
vernevelaar begint te sputteren. 

9. Zet het toestel af. 
10. Spoel de mond met water (niet in-slikken). 
11. Spoel het aerosolpotje af onder heet water en laat het drogen op een 

propere doek. 
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Aanbevelingen 
• Gebruik geen zuurstof voor verneveling. 
• Gebruik bij voorkeur monodosissen. Dit is een dosis voor éénmalig 

gebruik. 
• Gebruik bij voorkeur een pijpje. Als u een masker gebruikt, bestaat de kans 

dat medicatie in de ogen terecht komt met een oogontsteking tot gevolg. 
• Vul het aerosolpotje vlak voor de start van de verneveling.  
• De verneveltijd mag maximum 10 minuten bedragen. 
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Reiniging 
 
Dagelijks: 
 

1. Reinig het pijpje of masker en het aerosolpotje met water en 
detergent.  

2. Spoel de onderdelen af onder heet stromend water. 
3. Laat de onderdelen drogen op een propere doek, niet afdrogen. 

Bewaar alles op een droge en stofvrije plaats. 

Wekelijks: ontsmetten  
 

1. Reinig het pijpje of masker en het aerosolpotje met water en de-
tergent.  

2. Ontsmet de onderdelen:  
a. koken in water gedurende 5 minuten.  

OF 
b. in de vaatwasser: op minstens 70° gedurende 30 minuten.  

 
! Lees na in de gebruiksaanwijzing of vraag aan de fabrikant of de onderdelen 
bestand zijn tegen koken of vaatwasser ! 

 
3. Laat de onderdelen drogen op een propere doek, niet afdrogen. 

Bewaar alles op een droge en stofvrije plaats. 

Aanbevelingen 
 
• Vervang het pijpje of masker en het aerosolpotje om de 3 maanden.  
• Vervang de filter binnen de tijdspanne aangegeven door de fabrikant.  
• Laat het toestel jaarlijks nakijken door de fabrikant of uw apotheker.  
• Personen met mucoviscidose ontsmetten hun toestel dagelijks. 
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