MARIAZIEKENHUIS
INFOBROCHURE

HOE GEBRUIK JE EEN SPACER
MET EEN DOSISAËROSOL?
DIENST Pediatrie
011 826 341

Type spacers
In de handel vind je meerdere types van spacers.
Onderstaande zijn bij ons de meest gebruikte.
Aerochamber

Babyhaler

Vortex
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Gebruik
Bij het gebruik van een spacer volg je deze werkwijze:
•

Schud de verstuiver goed.

•

Neem het dopje eraf.

•

Plaats de verstuiver in de spacer.

•

Neem de spacer horizontaal vast.

•

Plaats het maskertje rond mond en neus, omsluit goed.

•

Controleer of de kleppen bewegen.

•

Duw éénmaal op de verstuiver.

•

Je kind moet na elke verstuiver zeven keer goed in- en uitademen.
Controleer daarbij of de kleppen bewegen.

Onderhoud
Om de spacer zuiver te houden doe je er goed aan om deze tips te volgen:
•

Eén keer per week haal je de spacer uit elkaar.

•

Reinig de spacer met water en detergent.

•

Niet afspoelen met water.

•

Laat de spacer drogen aan de lucht, droog hem niet af aan de
binnenkant.

Aandachtspunten
•

Gebruik per keer slechts één dosis van de verstuiver, desnoods nog eens
herhalen.
Duw nooit tweemaal op de verstuiver.

•

Controleer steeds goed of de kleppen bewegen.

•

Adem steeds rustig in- en uit.

•

Spoel de mond goed met water om heesheid en irritatie van de keel te
voorkomen.

•

Respecteer de juiste medicatievolgorde:
•

Eerst luchtwegverwijders: Ventolin, Duovent, Combivent, …

•

Dan ontstekingsremmers: Pulmicort, Flixotide, Seretide, …
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ONTDEKTE JE ONZE KINDERWEBSITE AL?
Naar het ziekenhuis komen is vaak spannend en soms een beetje eng voor
kinderen. Aangepaste info op maat van je kind kan deze drempel verlagen.
Onze kinderwebsite is er voor alle leeftijden, met veel beeldverhalen, foto’s van
instrumenten die gebruikt worden én 360°-beelden. Die laatste geven kinderen
het gevoel dat ze al eens op de afdeling zijn geweest, nog vóór hun eerste
onderzoek.
Benieuwd?
Kijk zeker eens op kinderen.noorderhart.be.
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