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Gebruiksklaar maken
deksel

•

De Novolizer® is een poederinhalator. Plaats
de Novolizer® voor je.

•

Druk de geribde vlakken aan beide zijden van
het deksel zachtjes samen, schuif het deksel
naar voor (←) en til het op.

•

Verwijder de aluminiumfolie van de 		
patroonhuls en neem het nieuwe patroon uit
de huls. Doe dit alleen vlak voordat je het
nieuwe patroon gaat gebruiken. De 		
kleurcodering op het patroon moet 		
rood zijn (zoals de kleur van de drukknop).

•

Plaats het patroon in de Novolizer® met de
dosisteller naar het mondstuk gericht.
Druk niet op de drukknop terwijl het
patroon wordt geplaatst.

•

Navulling: Als je de Novolizer® al gebruikt
hebt, verwijder je eerst het lege patroon en
plaats je vervolgens het nieuwe.

•

Zet het deksel weer van bovenaf terug in de
zijgeleiders en duw het gelijkmatig in de
richting van de drukknop tot het op zijn plaats
klikt.
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Inhaleren
beschermknop

•

Verwijder eerst de beschermdop door
zachtjes op de zijkanten tegelijk te drukken en
hem voorwaarts te schuiven in de richting van
de pijl.

•

Druk de rode drukknop volledig in. Je
hoort een luide dubbele klik en de kleur van
het controlevenster (het onderste) verandert
van rood naar groen. Laat de rode drukknop
weer los. De kleur groen in het venster geeft
aan dat de Novolizer® klaar is voor gebruik.
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•

Adem diep uit (maar NIET in de Novolizer®).

•

Plaats je lippen rond het mondstuk. Adem het
poeder in met een gelijkmatige, krachtige,
diepe en snelle inademing. Tijdens deze
inademing moet je een luide klik horen. Houd
na de inhalatie je adem 10 tellen in.

•

Kijk of de kleur van het controlevenster weer
in rood is veranderd.

•

Doe dit telkens als je een patroon vervangt.

•

Verwijder eerst de beschermdop.

•

Neem vervolgens het mondstuk vast en draai
het eventjes tegen de wijzers van de klok in
tot het loslaat. Zo kan je het mondstuk
verwijderen (←).Gebruiksklaar maken
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doseringsschuif

•

Draai de Novolizer® nu ondersteboven. Neem
de losse doseringsschuif vast en schuif hem
naar voor en naar boven.

•

Eventueel poeder dat is achtergebleven, kan
je verwijderen door zachtjes te kloppen.

•

Maak het mondstuk, de doseringsschuif en
de Novolizer® schoon met een zachte en
droge, niet-pluizende doek. Gebruik GEEN
water of reinigingsmiddel.

•

Bevestig de doseringsschuif door hem onder
een hoek naar beneden te schuiven en hem
terug op zijn plaats te drukken.

•

Draai de Novolizer® weer om.

•

Bevestig het mondstuk met de pin in de groef
aan de linkerkant en draai het naar rechts tot
het op zijn plaats klikt.

•

Plaats tot slot de beschermdop weer terug.
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Aandachtspunten
•

Gebruik een geopend navulpatroon niet langer dan 6 maanden. De
Novolizer® zelf moet je jaarlijks vervangen.

•

Houd de Novolizer® tijdens het gebruik altijd horizontaal.

•

De rode drukknop mag je alleen vlak voor de inhalatie indrukken. Per
ongeluk twee keer achter elkaar doseren is niet mogelijk.

•

Bewaar je Novolizer® op een droge plaats en houd hem altijd schoon.

•

De dosisteller telt af in stappen van 20. Bij het cijfer 20 houd je een nieuw
patroon klaar. Bij het cijfer 0 vervang je het patroon.
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