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1.  De VORTEX kan gedesinfecteerd worden in kokend 
water. Hierbij legt u alle onderdelen in kokend water 
voor ten minste 5 minuten. Zorg ervoor dat de 
VORTEX en alle onderdelen zoals bijvoorbeeld de 
maskers, volledig onder water liggen.  
Let op: kunststof smelt bij aanraking met de hete 
bodem van de pan. Zorg daarom voor een 
voldoende hoeveelheid water in de pan. Daarmee 
voorkomt u beschadiging van de onderdelen.

2.  Met een gangbaar thermisch desinfectieapparaat 
voor babyflessen (geen magnetron!) kunt u de 
VORTEX ook desinfecteren. Gebruik hiervoor een 
desinfectieapparaat met een werkingstijd van 
minstens 6 minuten. Houd u zich verder aan de 
gebruiksaanwijzing van het gebruikte 
desinfectieapparaat.

 
Drogen
3.  U kunt de VORTEX en de onderdelen laten drogen 

aan de lucht op kamertemperatuur. Door de 
antistatische eigenschappen van de VORTEX kunt u 
de voorzetkamer en de onderdelen ook met een 
schone theedoek afdrogen zodat deze direct weer 
gebruikt kan worden.

 
Bewaren
4.  Zet de voorzetkamer met de onderdelen  

weer in elkaar: 
• Steek de beschermkap op het mondstuk. 
• Steek het mondstuk in de inhalatiekamer. 
•  Berg de VORTEX en het toebehoren op een 

droge, stofvrije plaats op (beschermd tegen 
aanhoudend, direct zonlicht).

VORTEX®  
aluminium voorzetkamer

simpel te 
reinigen

Unieke  
eenhands- 
bedieningvoor jong 

en oud

Gebruiksinformatie en tips  
voor schoonmaken.

Tips voor desinfectie

VORTEX voorzetkamer met babymasker 
(kever) en eenhandbedieningshulp

0-2 jaar
ZI-nummer: 16231465

Voor jong en oud

VORTEX voorzetkamer met kindermasker 
(kikker)  

vanaf 2 jaar
ZI-nummer: 16231473

VORTEX voorzetkamer met volwassenen-
masker en eenhandbedieningshulp

ZI-nummer: 16231481

Eenhandbedieningshulp wordt geleverd bij de verpakking  
met het babymasker en het volwassenenmasker

De VORTEX voorzetkamer is beschikbaar  
met en zonder masker. Losse maskers zijn 
te bestellen via uw apotheek.

VORTEX voorzetkamer met mondstuk
vanaf 4 jaar

ZI-nummer: 16231422



1.  Haal de beschermdop van de inhalator (puffer). 
Schud de inhalator (puffer) krachtig. 
Als de inhalator 1 week of langer niet is gebruikt, 
spuit dan 1 puf weg.

2.  Plaats de inhalator (puffer) met de opening naar 
beneden in de blauwe ring aan de achterzijde 
van de VORTEX. Trek de beschermkap van het 
mondstuk af van de VORTEX.

3.  Houd de VORTEX met het mondstuk naar u toe. 
Ga rechtop zitten of staan, houd uw hoofd iets 
achterover. Neem het mondstuk tussen uw tanden 
en sluit uw lippen eromheen. Druk de inhalator 
(puffer) 1 keer in terwijl u tegelijkertijd rustig 
inademt.

4.  Adem in 1 keer rustig en zo diep mogelijk in. Houd 
uw adem 10 seconden vast of zo lang als u kunt. 
Als in 1 keer inademen niet lukt: adem 5 keer 
rustig in en uit door de VORTEX. Het klepje in het 
mondstuk gaat open als er in de voorzetkamer 
wordt uitgeademd.

Voorbereiding en inhaleren

Lees voor het gebruik van de VORTEX de bijsluiter.

1.  Schuif het hulpstuk via de achterkant over de VORTEX.

2.  Plaats de eenhandbedieningshulp zo, dat deze goed over de dosisaerosol zit.  
Schuif de eenhandbedieningshulp daarvoor, zo nodig, verder naar voren of 
naar achteren. 

3.  Omdat niet alle dosisaerosolen een standaard  
formaat of vorm hebben, kan het soms  
gebeuren dat de dosisaerosol niet  
gebruikt kan worden met de  
eenhandbedieningshulp.

* Eenhandbedieningshulp wordt geleverd bij de  
verpakking met het babymasker en het volwassenenmasker

Met de eenhandbedieningshulp  
werkt de VORTEX nog eenvoudiger.

Gebruik van de 
eenhandbedieningshulp*

Kinderen 0-18 maanden 
ademen 4-6 keer in.

Kinderen > 18 maanden 
ademen 2-4 keer in.

1. 2a 2b 1.   Voorbereiding. 
•  Zorg ervoor dat de dosisaerosol niet meer  

in de voorzetkamer zit. 
 •  Bij gebruik van een masker, haal deze van 

het mondstuk van de VORTEX. 
 • Haal het mondstuk van de VORTEX. 
 •  Haal eventueel de eenhandbedienings- 

hulp van de VORTEX 
Let op, de beschermkap moet geopend zijn.

2.   Maak alle onderdelen schoon in een sopje van 
warm water met een beetje afwasmiddel.

3.   Spoel alle onderdelen goed af onder  
stromend water.

4.   Het is ook mogelijk om de VORTEX in de 
vaatwasmachine te reinigen (doe dit niet  
samen met een sterk vervuilde vaat). 
•  Plaats de inhalatiekamer en het mondstuk 

rechtop in het rek.
 •  Plaats ook alle overige onderdelen in  

het rek. 
 •  Kies een programma van minstens 50ºC.

5.   Het is mogelijk om de VORTEX  
met een schone doek te drogen  
zodat deze daarna direct weer 
gebruikt kan worden.

Tips voor schoonmaken

Reinig alle productonderdelen regelmatig 
(1x per week) en bij zichtbare vervuiling 
direct na het gebruik.

1.

Gebruikt u de VORTEX met een 
masker, plaats dan het masker  
op het mondstuk van de 
voorzetkamer

5.  Verwijder de dosisaerosol van de VORTEX en plaats de beschermdop terug op 
de inhalator. Spoel uw mond en keel met water: het eerste slokje gorgelen en 
uitspugen, het tweede slokje doorslikken.

2.

3.

4.


