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Patiënteninformatie 

 

Ventolin (salbutamol) 

instructies 

Uw kind mag naar huis na een opname vanwege benauwdheid. Met behulp van 

onderstaand schema ziet u hoe u de Ventolin (salbutamol) thuis kunt afbouwen. U bouwt 

de Ventolin (salbutamol) verder af, als het goed gaat met uw kind. Als het afbouwen niet 

lukt, neem dan contact op met de kinderafdeling op telefoonnummer 020-755 6670. 

Afbouwschema 

 Per keer 4 pufjes geven. Vóór elke puf goed schudden! 

 15 seconden laten inademen 

Zorg ervoor dat: 

 uw kind goed rechtop zit; 

 u schudt voor iedere puf; 

 uw kind rustig in- en uitademt gedurende 10-15 tellen. 
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Hoe moet uw kind inhaleren met een 

voorzetkamer?  

1. Schud de dosis aerosol voor gebruik 

en verwijder de beschermdop. 

Bij gebruik van een nieuwe dosis 

aerosol of als de aangebroken dosis 

aerosol twee weken niet gebruikt is, 

spuit dan eerst twee pufjes in de 

lucht. 

2. Plaats de dosis aerosol met de 

opening naar beneden in de 

voorzetkamer. 

Laat uw kind rechtop zitten of staan 

met het hoofd iets achterover (de 

mond moet leeg zijn). 

3. Plaats het mondstuk van de 

voorzetkamer tussen de tanden en 

sluit de lippen om het mondstuk of 

plaats het kapje over neus en mond, 

zorg dat het masker goed aansluit op 

het gezicht! 

4. Breng het voorgeschreven medicijn in 

de voorzetkamer, niet meer dan één 

puf tegelijk. Let op: de medicatie 

blijft na de puf 20 seconden in de 

voorzetkamer en slaat dan neer  

Adem rustig in en uit door de 

voorzetkamer (15 seconden/keer). 

Het klepje van de voorzetkamer moet 

zichtbaar heen en weer bewegen  

5. Herhaal de handelingen als er 

meerdere doses geïnhaleerd moeten 

worden. 

Zie ook: 

http://www.mijnaerochamber.nl/ voor 

instructiefilmpjes. Kijk onder het kopje 

“Gebruik”. 

 

 

Schoonmaakinstructies 

AeroChamber  

De samenstelling van het plastic is zo 

gekozen, dat de AeroChamber 

antistatisch is. De AeroChamber ziet er 

enigszins mat uit. Als u de voorzetkamer 

uitgepakt hebt, kunt u hem meteen 

gebruiken. Daarna moet u hem wekelijks 

schoonmaken. 

1. Verwijder het achterstuk. U kunt het 

voorstuk loskoppelen door de 

voorzetkamer te draaien, zoals boven 

weergegeven. 

2. Laat de delen 15 minuten weken in 

een milde oplossing van vloeibaar 

afwasmiddel en schoon, lauwwarm 

water. Beweeg ze voorzichtig heen 

en weer. Spoel de delen met schoon 

water af. Of plaats de delen in het 

bovenste rek van een vaatwasser. 

Controleer of het product stevig 

rechtop staat, zoals afgebeeld. 

Gebruik het normale programma of 

een programma bij lage temperatuur. 

Maak geen gebruik van een 

eventueel extra droogprogramma. 

Verwijder het product uit de 

vaatwasser nadat de reiniging is 

voltooid. De AeroChamber mag niet 

gekookt of gesteriliseerd worden. 

3. Rechtop laten drogen aan de lucht. 

Niet droogwrijven. Zorg ervoor dat 

de onderdelen goed droog zijn 

voordat u ze weer in elkaar zet.  

4. Zet het product weer in elkaar door 

het voorstuk op het uiteinde van de 

voorzetkamer aan te brengen en 

stevig te draaien totdat het 

onderdeel goed vastzit. 

5. Zorg ervoor dat de opzetgeleider op 

het achterstuk één lijn vormt met de 

Flow-Vu-indicator, zoals aangegeven. 

Druk stevig aan om het achterstuk te 

bevestigen. 

 

Opmerkingen over deze folder 

Ontbreekt er informatie in deze folder of is 

iets onduidelijk beschreven, dan horen wij 

dat graag. U kunt uw opmerkingen 

doorgeven via voorlichting@zha.nl 

 

http://www.mijnaerochamber.nl/

