
UW RESPIMAT® IS NU HERLAADBAAR!
Gebruiksaanwijzing om uw Respimat® te herladen

Zijn al uw patronen op? Neem contact op met uw arts om uw voorschrift te verlengen. 
Herlaadbare inhalator enkel bij verpakkingen met 3 patronen.

2. OPEN

1. TURN

3. PUSH

Wanneer de teller rood is, is  
uw Respimat® leeg. Het 
patroon komt automatisch 
los. Om uw Respimat® te  
herladen, volg je de 
instructies op de achterzijde.

• DRUK op de grijze knop terwijl u langzaam 
inademt

• Herhaal deze 3 stappen, zodat u in totaal 2x puft

• OPEN de beschermkap volledig via het klepje aan 
de zijkant

• Adem langzaam en volledig uit, en sluit daarna uw 
lippen om het mondstuk  

• Houd de beschermkap gesloten

• DRAAI de doorzichtige houder in de richting van 
de pijl totdat u een klik hoort (een halve draai)

Opgelet, wanneer de 
teller geel kleurt, is het 
bijna tijd om uw patroon te 
vervangen. Kijk na of u er nog 
voldoende in voorraad hebt!

Een nieuw patroon 
bevat 60 inhalaties, 
wat overeenkomt 
met 30 dagen 
behandeling.

2
 PUFFS

EENMAAL
DAAGS

VOOR DAGELIJKS GEBRUIK: 2 puffs, éénmaal daags
Onthoud de afkorting TOP
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HOE UW INHALATOR
RESPIMAT® TE GEBRUIKEN



Hoe de patroon vervangen?
1. Een duidelijk signaal:
• De doorzichtige houder komt automatisch los. 

2. Even eenvoudig als het vervangen van een batterij:
• De lege patroon verwijderen.
• De nieuwe patroon plaatsen.
•  De doorzichtige houder terugplaatsen. Zorg dat u  

de klik hoort. 

Verantwoordelijke uitgever SCS boehringer Ingelheim Comm. V, Arianelaan 16, 12000 Brussel B
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Patroon moet vervangen worden wanneer deze leeg is

- VERNIEUWD -
RESPIMAT®

BETER VOOR HET MILIEU!


