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Hoe moet u inhaleren met Autohaler? 

inhalatie-instructie Autohaler 
VI-220 © 
SLS/14.7 

 
  

1. 

U moet de Autohaler (de inhalator) heel goed schudden voordat u deze 

gebruikt. Bij een nieuwe Autohaler moet u 3 doses wegspuiten met het 

schuifje aan de aan de onderkant. Als de Autohaler 1 week of langer niet 

is gebruikt moet u ook eerst schudden en 1 dosis wegspuiten. 

 

2. 

Haal het beschermkapje (aan de onderkant) van de Autohaler af. De 

opening waardoor u moet inademen komt nu vrij. Zorg dat u de 

autohaler met de opening naar beneden houdt, en dat de luchtspleten 

aan de onderkant vrij zijn. Druk nu de hefboom (aan de bovenkant) 

omhoog en laat deze omhoog staan. 

 

3. 
Ga rechtop zitten of staan. Richt uw kin iets omhoog als u als u 

inhaleert. 

 

4. 
Adem eerst langzaam en volledig uit (niet in het mondstuk van de 

Autohaler) 

 

5. 

Zet het mondstuk van de autohaler tussen uw tanden en sluit uw lippen 

om het mondstuk. Adem maximaal met een langzame, gelijkmatige 

en diepe teug in. Als u hard genoeg inhaleert hoort u een klik (het 

medicijn wordt nu vrij gegeven). Stop dan niet met inademen. Houdt 

uw adem 5 tot 10 seconden in en adem dan weer rustig uit. Duw de 

hefboom weer omlaag. 

 

Moet u per keer 2 doses inhaleren met de autohaler? Herhaal de 

handeling dan vanaf punt 2.  
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6. 

Er blijven altijd resten van het medicijn achter in uw mond. Hierdoor 

kunt u last krijgen van schimmelinfecties in de mond/keel en/of 

tandbederf. Spoel daarom als u klaar bent met inhaleren uw mond met 

een slok water. De eerste slok water moet u uitspugen. De tweede slok 

water kunt u doorslikken. 
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Wat moet u verder nog weten? 

• Bewaar de inhalator op een droge plek. Dus niet in de badkamer of keuken.  

• U kunt het mondstuk met een droog doekje schoonmaken.  

• Als uw Autohaler leeg is dan merkt u dit doordat u bij het inhaleren geen klik meer hoort. U kunt uitrekenen 

wanneer de Autohaler ongeveer leeg zal zijn. Schrijf deze datum in uw agenda. Zorg dat u altijd op tijd een 

nieuwe Autohaler in huis heeft.  
 

Lukt het niet om goed te inhaleren? Neem dan contact op met uw apotheek.  

Wij geven u graag (opnieuw) een inhalatie-instructie. U kunt ook kijken op 

http://www.apotheek.nl/Instructiefilmpjes/Instructiefilmpje voor een duidelijke uitleg. 

  Lees voor meer informatie ook de bijsluiter. 

 


