
Haal de slang van de vernevelaar.

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

Zet de compressor aan.

Draai de ampul met vernevelmedicijn 
open, leeg de inhoud in de vernevelaar en 

 controleer of de ampul leeg is.
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Stop met vernevelen als deze  begint te 
pruttelen. Zet de compressor uit. 

Ga rechtop zitten. Wanneer dit niet 
mogelijk is, zorg dan dat de vernevelaar 

zo rechtop mogelijk wordt gehouden.Open de vernevelaar.
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Spoel zo nodig de mond/keel 
en eet of drink iets.

 Richt de kin iets omhoog. 
Adem rustig in en uit door de mond 

(niet door de neus inademen).

Sluit de vernevelaar en houd deze rechtop. 
Plaats het mondstuk of masker op 

de vernevelaar.
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Vernevelen thuis

Naam:

Datum:

Voor info contact opnemen met:

Telefoon:

• Let op de maximale bewaarduur en de 

 bewaartemperatuur van de vernevelmedicatie.

• Na gebruik de compressor nog even kort 

 aanzetten om eventuele condens uit de slang 

te blazen.

• Na overleg met de behandelaar de medicatie-

oplossing eventueel aanvullen met NACL 0,9%. 

Nooit met gekookt of  gedestilleerd water 

 aanvullen.

Reinigen (wekelijks)

• Vernevelaar in zijn geheel en het mondstuk 

(niet het masker) maximaal 5 minuten uitkoken 

en op een schone doek aan de lucht laten drogen.

• Maak de compressor schoon en stofvrij 

met een droge doek.

• Slang alleen aan de buitenkant nat 

afnemen en drogen.

Reinigen (na elk gebruik)

Goed om te weten

• Demonteer de vernevelaar  volledig.

•  Reinig de onderdelen in een schoon  handwarm 

sopje en spoel deze af met handwarm stromend 

water. Alle onderdelen goed drogen met een 

schone niet-pluizende doek of tissue.

•  Bewaar de vernevelaar en het mondstuk 

of masker in een schone droge doek of 

 washandje.

De getoonde productafbeeldingen zijn uitsluitend illustratief bedoeld en zijn geen exacte representatie van uw vernevelaar en compressor. Voor de exacte werking verwijzen we u naar de handleiding van de fabrikant.


