
Instructies voor gebruik.
Uw arts, verpleegkundige of apotheker zal u laten zien hoe u de Forspiro® inhalator moet 
gebruiken en zal uw inhalatorgebruik regelmatig controleren. 

De Forspiro® inhalator bevat 60 doses geneesmiddel in poedervorm in een opgerolde 
foliestrip. Er zit een dosisteller op, die aangeeft hoeveel doses er nog over zijn. Deze telt 
terug van 60 naar 0. Wanneer de laatste 10 doses bereikt zijn, krijgen de nummers een  
rode achtergrond. De inhalator is niet navulbaar. Gooi de Forspiro® weg als deze leeg is  
en vervang hem door een nieuw exemplaar. 

Zijkamer: de lege 
blisterstrips komen 
hier terecht om 
verwijderd te worden.

Beschermkap

Witte hendel:  
gebruik deze alleen 
als u klaar bent 
om een doses te 
inhaleren.

Dosisteller: als u de 
beschermkap opent, 
kunt u zien hoeveel 
doses er nog over zijn.

Luchtgaten aan 
beide kanten van 
het mondstuk.

AirFluSal® Forspiro®  
inhaleren in 3 stappen.

Bekijk het filmpje over het gebruik van de Forspiro® inhalator door deze pagina te 
scannen met de Layar app. Deze kunt u gratis downloaden in de app store van 
Apple of in de Google Play Store. U kunt het filmpje ook bekijken op airflusal.nl

Voordat u de nieuwe Forspiro® 
inhalator gebruikt:

• Open het transparante klepje van de zijkamer. 

•  Haal voorzichtig de foliestrip met zwarte strepen 
uit de zijkamer; scheur daarvoor de strip over zijn 
volle lengte langs de “tanden” van de zijkamer, 
zoals op het plaatje te zien is. Trek of ruk niet 
aan de strip. De foliestrips met zwarte strepen 
bevatten geen geneesmiddel en kunt u 
weggooien.

•  Sluit daarna het klepje van de zijkamer.

•  U kunt de strip aan het einde van de dag 
verwijderen wanneer u uw twee inhalaties 
heeft ingenomen. Zo kunt u zelf controleren 
of u de juiste hoeveelheid inhalaties per dag 
heeft ingenomen. 
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Openen Voorbereiden

Hoe wordt de Forspiro® 
inhalator gebruikt?

•  Til de rand van de witte hendel op. Let op dat 
de zijkamer dicht is. Denk eraan: beweeg de 
witte hendel alleen als u klaar bent om een 
dosis van uw geneesmiddel te inhaleren. Als u 
met de witte hendel speelt, zult u doses verspillen. 

•  Openen: duw de witte hendel helemaal open, 
totdat het niet verder kan en het klikt. Hierdoor 
wordt een nieuwe dosis klaargezet; het getal 
bovenaan de teller geeft aan hoeveel doses 
er nog beschikbaar zijn.

•  Sluiten: sluit de witte hendel helemaal, zodat 
het weer terug klikt in zijn oorspronkelijke positie. 
De Forspiro® is nu klaar voor onmiddellijk gebruik.

•   Houd de inhalator vast zoals op de plaatjes  
is aangegeven.

•  Doe het beschermkapje naar beneden open. 
U ziet nu het mondstuk.

•  Controleer de dosisteller om te zien hoeveel 
doses er nog over zijn.

‘Klik’

Sluiten

Open
‘Klik’

Inhaleren

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

•  Houd de inhalator bij uw mond weg en adem zo ver mogelijk uit.  
Adem niet rechtstreeks in uw inhalator omdat dit de dosis kan beïnvloeden.

•  Houd de inhalator horizontaal met de beschermkap naar beneden. 

•  Neem het mondstuk van de inhalator tussen uw tanden en sluit uw lippen er omheen. 

•  Adem gelijkmatig en diep in door de inhalator, niet door uw neus. 

•  Haal de Forspiro® uit uw mond en houd uw adem gedurende 5-10 seconden in  
of zolang als u kunt.

•  Adem daarna langzaam uit, adem niet uit in de inhalator.

•  Sluit de beschermkap.

•  Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen,  
het tweede slokje doorslikken. 

•  Schoonmaken: het mondstuk afnemen met een droge tissue, nooit afspoelen.

Blokkeer de 
luchtgaten niet
Blokkeer de 
luchtgaten 
niet


