Instelknop
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4
Druk de instelknop van de CountAir® in
en houdt deze ingedrukt.

Druk de controleknop in om te
controleren of het juiste aantal is
ingesteld. Is het niet gelukt, herhaal dan
stap 1 t/m 3. Let op dat de letter C links in
het beeldscherm staat, dan weet u zeker dat
u de CountAir® op de juiste wijze afleest.

7
Gebruik de dosisaerosol bij voorkeur
altijd in combinatie met een voorzetkamer.
Gebruik beide zoals u is uitgelegd
door uw zorgverlener.

Controleknop

2
Druk één keer op de controleknop.
U ziet nu op het beeldscherm getallen
voorbijkomen.

5

8
Na de inhalatie toont het beeldscherm
het resterend aantal inhalaties. U kunt ook
kort op de controleknop drukken.

Haal de beschermdop van de dosisaerosol.
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6
Laat de instelknop los wanneer het
juiste getal (aantal inhalaties) in beeld
komt. De CountAir® is ingesteld.

9
Plaats de dosisaerosol in de CountAir®
en controleer of deze goed vastzit in
de CountAir®.

Neem het mondstuk af met een droge
tissue en plaats de beschermdop terug.

Goed om te weten

Reinigen
• Maak de CountAir® indien nodig
schoon met een vochtige doek.

• Scan de QR-code voor het overzicht van

De CountAir® niet afwassen, omdat

CountAir® gebruikt kunnen worden.

deze niet waterdicht is.

• De CountAir® heeft een instelknop en een
Instelknop

Vervangen dosisaerosol

controleknop.
• Denk er aan dat u tijdig een nieuwe
• Het beeldscherm kan ook worden ingesteld
voor linkshandig gebruik. Wacht tot het
beeldscherm leeg is. Houd de controleknop
ingedrukt en druk de instelknop één keer
in totdat het beeldscherm 180 graden is
gedraaid.

dosisaerosol in huis heeft. Wanneer
de dosisaerosol leeg is, verschijnen er
4 streepjes op het beeldscherm.
• Haal de beschermdop van de dosisaerosol
en haal de dosisaerosol uit de CountAir®.
• Plaats de beschermdop terug en gooi de

• Bewaar de CountAir® met dosisaerosol
in bijvoorbeeld een etui. Zo voorkomt u
vervuiling of activering van de CountAir®
en de dosisaerosol.

• Als de batterij bijna leeg is, verschijnen er
twee verticale streepjes op het beeldscherm.

lege dosisaerosol weg. Wanneer deze nog
medicatie bevat, dient u deze af te geven
bij uw apotheek. Stel de CountAir® opnieuw
in door stap 1 t/m 4 van de voorzijde van
deze kaart te herhalen.
• Herhaal vervolgens stap 5 en 6 van de
voorzijde van de kaart.

De batterij gaat bij een gemiddeld gebruik
twee jaar mee en is niet vervangbaar.
Scan de QR-code voor de gebruikersinstructie van de fabrikant.

Scan de QR-code voor
het instructiefilmpje.

© 2 0 2 0 E s c u l a a p M e d i a b v, N i j m e g e n , ve r s i e 1 . 0

Controleknop

dosisaerosolen die in combinatie met de

