A

B

9

5

1

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

Open de beschermkap.
Open daarna het mondstuk volledig.

A

Adem rustig uit.

B
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2
Doe de capsule in de opening.
Sluit het mondstuk totdat u klik hoort.
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Inhaleer zo diep mogelijk met een
krachtige inademing. U inhaleert krachtig
genoeg wanneer u de capsule hoort trillen.

Druk de rode knop volledig in en laat
daarna weer los.

Fout

Herhaal de stappen 4 t/m 9 om er zeker
van te zijn dat alle poeder is geïnhaleerd.

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

Verwijder de capsule. Sluit het mondstuk
en plaats de beschermkap terug.

Goed

8

4
Ga rechtop zitten of staan,
het hoofd iets achterover.

12
Neem de Tavulus® uit de mond.
Houd de adem tien tellen vast of zo lang
als comfortabel is.

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

Goed om te weten

Reinigen
• Maak de Tavulus® eenmaal per week schoon.
Open de beschermkap en het mondstuk
(zie stap 1 op andere pagina). Duw de knop
naar boven om de capsulehouder te openen.

• Bij het inademen door de Tavulus®
hoort u de capsule trillen.

• Was de Tavulus® met lauw en stromend
water. Schud het water uit de Tavulus®.
• Druk de capsule niet door de folie
maar trek de beschermende folie eraf.
• Zet de Tavulus® open en laat deze 24 uur
aan de lucht drogen.

• Let op de vervaldatum (EXP).

Naam inhalator:

Tavulus®

Naam medicijn:

Tijdstip inname:
• Bewaar de Tavulus® op kamertemperatuur
(niet in de badkamer of keuken).

Dosis:
Voor info contact opnemen met:
Telefoon:
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