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Draai met enige kracht de bovenkant
van de bewaarkoker linksom.

Draai de Podhaler® om, met de blauwe
knop aan de bovenzijde, en druk deze
eenmaal volledig in. Laat daarna de knop los.

Fout

2

9
Inhaleer zo diep mogelijk met een
gelijkmatige inademing.

Goed

6
Verwijder het mondstuk door de bovenste
geribbelde rand linksom te draaien.

Ga rechtop zitten of staan,
het hoofd iets achterover.

10
3

7
Plaats de capsule direct in de opening
van de Podhaler®.

4
Pak de Podhaler® in het midden vast, plaats
het mondstuk terug en draai het vast.

Haal de Podhaler® uit de mond.
Houd de adem tien tellen vast of
zo lang als comfortabel is.

Adem langzaam en volledig uit
(niet in de Podhaler®).

11

8
Plaats het mondstuk tussen de tanden
en sluit de lippen eromheen.

Spoel zo nodig de mond/keel
en eet of drink iets.

Goed om te weten

Reinigen

• Veeg het mondstuk schoon met een schone en
droge doek, nadat de vier capsules zijn geïnhaleerd.

• De Podhaler® wordt geleverd in maandverpakkingen: vier weekverpakkingen en
een reserve Podhaler® in een bewaarkoker.
• Een weekverpakking bevat:
- 1 Podhaler® in bewaarkoker (na zeven

• Maak de Podhaler® nooit schoon met water!

dagen vervangen);
- 7 capsulestrips (één strip voor elke dag
van de week).
• Inhaleer 28 dagen ‘s ochtends en ’s avonds
vier capsules met de Podhaler® (na andere
inhalaties), daarna 28 dagen zonder
Podhaler®/capsules.

Naam inhalator:

Podhaler®

Naam medicijn:
• Let op de vervaldatum (EXP).
Categorie:

• Bewaar de Podhaler® en de capsules op
een droge plaats (niet in de badkamer of

Dosis:

de keuken).
Voor info contact opnemen met:
Telefoon:
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