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Naar huis met
Aërosoltherapie
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

WAT IS AËROSOLTHERAPIE?

HOE DIEN IK DE MEDICATIE TOE?

Aërosoltherapie is een behandelingswijze waarbij aërosolmedicatie toegediend wordt via een toestel.

1.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, gebeurt dit met
een gezichtsmaskertje of een mondpijpje.

2. Voeg zo nodig fysiologisch water toe zodat het
startvolume 4 ml bedraagt (20 druppels = 1 ml)

SOORTEN MEDICATIE
cc Atrovent (luchtwegen worden tijdelijk verwijd)
®

dosis: ......……ampules/keer
cc Ventolin® (luchtwegen worden tijdelijk verwijd)
dosis: ......……druppels/keer

Druppel de juiste hoeveelheid medicatie in het
vernevelpotje. Begin altijd met Ventolin®.

Wekelijks:

4. Laat uw kind een rechtop zitte. Probeer uw kind
rustig te houden. Een fopspeen mag.

`` Reinig het pijpje of het masker en het vernevelpotje met water en detergent.
`` Ontsmet de onderdelen
Koken in water: gedurende 5 minuten of		
Vaatwasser: minstens 70° gedurende 30 min

5. Plaats het masker over de neus en de mond zonder
te veel aan te drukken.
6. Buig het hoofd licht achterover.

dosis: ......……ampules/keer
cc Andere: .............................................................................

WANNEER MOET MIJN KIND
AËROSOLLEN?

7.

Vernevel tot één minuut na dat het product begin
te sputteren (hetgeen aanduidt dat alle vloeistof is
opgebruikt) of tot maximaal 10 minuten na de start.

8. Zet het toestel uit.
9. Spoel de mond met water.
10. Spoel het vernevelpotje af onder heet water en laat
het drogen op een schone doek.

cc ..................... keer per dag
0 uur

12 uur

2 uur

14 uur

4 uur

16 uur

6 uur

18 uur

8 uur

20 uur

10 uur

22 uur
(tijdstippen aanduiden)

`` Reinig het pijpje of het masker en het aërosolpotje met water en detergent (vb. afwasmiddel).
`` Spoel de onderdelen af onder heet stromend water.
`` Laat de onderdelen drogen op een propere doek
en bewaar op droge /stofvrije plaats

3. Zet het toestel aan.

cc Pulmicort®, budesonide (gaat zwelling van de luchtwegen tegen, voorkomt onsteking en overactiviteit):

Dagelijks

AANDACHTSPUNTEN
`` Ventolin kan een gejaagd gevoel veroorzaken.
`` Atrovent kan pupilverwijding geven. Dit verdwijnt
spontaan.

HOE ONDERHOUD IK HET TOESTEL?

Opgelet: Lees na in de gebruiksaanwijzing of vraag
aan de fabrikant of de onderdelen bestand zijn tegen
koken of de vaatwasser!
`` Laat de onderdelen drogen op een propere doek
en bewaar op droge /stofvrije plaats

Bij langdurig gebruik:
`` Vervang het masker en het vernevelpotje om de
drie maanden. Vervang de filter binnen de tijdspanne aangegeven door de fabrikant.
`` Laat het toestel jaarlijks nakijken door de fabrikant of apotheker.

EEN AËROSOLTOESTEL VINDEN
Een toestel is verkrijgbaar via de apotheker of de mutualiteit.

