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Novolizer 

Indien je een tweede dosis moet nemen, wacht je 
één minuut voor een volgende inhalatie en her-
haal je stappen 2 tot 7.  

Bewaren en reinigen van de Novolizer®: 
zie volgende pagina. 

Het inhaleren van geneesmiddelen is de meest doeltreffende techniek om longaandoeningen te behandelen. 
Een juiste inhalatietechniek is belangrijk voor een succesvolle therapie. Volg zorgvuldig volgende aanbevelin-
gen op om zo veel mogelijk geneesmiddel op de juiste plaats in de longen te krijgen. 

Klaarmaken voor eerste gebruik 

 Neem het bovenste deksel van 

de Novolizer
®
. Dit doe je door 

lichtjes op de geribde oppervlak-
ken aan beide kanten van het 
deksel te drukken en het deksel 
naar voor te duwen.  

 Breng het patroon in de  

Novolizer
®
 met de dosis-

aanduider naar het mondstuk 
gericht.  

 Neem het nieuwe patroon uit zijn verpakking. 

 Plaats dan het deksel terug.  

 

 

 

 

Verwijder de beschermdop 
door lichtjes op de beide  
kanten van de kap te drukken 
en ze naar voren te schuiven. 

Hou het apparaat 
horizontaal en druk 

de doseerknop diep in. 
Je hoort een luide klik en 
de kleur in het controle-
venster wordt groen. Laat de drukknop terug los. 
Een dosis staat nu klaar om in te ademen.  

Adem volledig uit, weg van 
het toestel 

Zo vermijd je dat de binnen-
kant van het toestel vochtig 
wordt en dat je het poeder 
wegblaast. 

Adem zo krachtig en zo diep mogelijk in. 
Let erop niet langs de neus in te ademen. Ook 
nu zal je een klik horen tijdens het vrijkomen 

van de dosis. Blijf verder inademen.  

Als je volledig uitgeademd 
hebt, houd dan het hoofd 
rechtop en lichtjes achter-
over. Plaats het mondstuk 

tussen de tanden en omsluit 
het goed met de lippen.  

Doordat de luchtwegen dan zo 
recht mogelijk zijn, vermindert 
de hoeveelheid geneesmiddel 

dat aan de keel blijft kleven. 

Haal de inhalator uit de 
mond. Hou de adem 5 à 10 
tellen in en adem daarna 
rustig uit.  

Kijk nog even na of de dosis 
correct is ingenomen. Dit 
merk je aan het controle-
venster dat weer rood is. 

Kijk ook af en toe hoeveel puffs er 
nog over blijven. Dit zie je aan het 
tellertje boven het controlevenster.  

Plaats de beschermdop terug. 

Zo adem je bij een volgend 
gebruik geen stof in.  

Indien je inhalator cortisone bevat, moet je de 
mond spoelen na inhalatie. Gorgel bij voorkeur 

tweemaal en spuw het spoelwater uit.  

Zo blijft er geen medicatie in de mond achter. Dit 
voorkomt bijwerkingen zoals heesheid of een keel-
infectie.  



Bewaren en reinigen 

 

Verwijder de beschermdop en het mondstuk 
 

 Verwijder eerst de beschermdop. 

 

 Pak vervolgens het mondstuk vast en draai het 

eventjes tegen de wijzers van de klok in (↑) tot het  
loslaat. Je kan nu het mondstuk verwijderen (←). 

 
 
Reinigen 
 

 Draai de Novolizer® nu ondersteboven.  

Pak de losse doseringsschuif vast en schuif hem naar 
voren (←) en naar boven (↑). 

 

 Eventueel achtergebleven poeder verwijder je door 

zachtjes te kloppen. 
 

 Maak het mondstuk, de doseringsschuif en de rest van 

het toestel schoon met een zachte en droge, niet-
pluizende doek. Gebruik GEEN water of reinigings-
middel. 

 
 
Opnieuw bevestigen 
 

 Bevestig de doseringsschuif door hem onder een hoek 

naar beneden te schuiven (↘) en hem terug op zijn 
plaats te drukken (↓).  

 

 Bevestig het mondstuk met de pin in de groef aan de 

linkerkant en draai het naar rechts tot het op zijn plaats 
klikt.  

Novolizer 

 

 

 

 

Stempel van de apotheek 
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Zorg ervoor dat de beschermdop steeds goed gesloten is. 
 

Bewaar het toestel op een droge, koele plaats. 
 

Telkens je een nieuw patroon in het toestel laadt, moet je eerst het 
aangekoekte poeder uit het toestel halen. Dit doe je door: 


