Infobrochure

Aërosol / Puff

Ziekenhuis Maas en Kempen
Diestersteenweg 425
3680 Maaseik

Telefoon: (089) 50 50 50
Kinderafdeling: (089) 50 63 22
E-mail: info@zmk.be

Uw kind(je) zal een tijdje moeten aërosollen of puffen. In deze folder kan u alle
informatie vinden over het gebuik van een aërosol of een puff.
Indien u nadien nog vragen heeft, kan u deze aan een verpleegkundige stellen.

Waarom?
Door middel van inhalatietherapie wordt de medicatie verneveld, zodat
deze rechtstreeks op de plaats komt waar ze nodig is: namelijk in de
luchtwegen en de longen.
De inhalatietherapie kan op twee manieren gebeuren: door middel van
een puff met een voorzetkamer of door middel van een aërosol met een
aërosoltoestel. De dokter bepaalt welke methode de beste is voor uw
kind.

Hoe gaat dit in zijn werk
Puff:
Laat uw kind(je) rechtop zitten. Het masker van de voorzetkamer wordt over
de neus en de mond gezet. Vervolgens wordt er een pufje gegeven. Het

medicament verdeelt zich in de buis. Nu moet uw kind 10 keer in- en
uitademen (ongeveer 10 tellen). Bij de meeste voorzetkamers zie je dan een
klepje op en af bewegen. Soms schrijft de dokter 2 pufjes voor, dan herhalen
we dit nog een keer.

Aërosol:
Zorg dat uw kind(je) rustig rechtop zit. De verpleegkundige (of thuis door u als
ouder) doet de medicatie in een apparaat. Het masker wordt over neus en
mond gezet en vastgehouden door uzelf of uw kind. De verpleegkundige of ouder zet het aan. Wanneer er géén damp meer uitkomt (na 10-tal minuten),
mag je het masker weer afnemen.

Tips voor ouders










Een aërosolmoment met een aërosoltoestel duurt ongeveer 10
minuten. Dit kan voor een kind lang zijn. Moedig uw kind aan om
rustig te blijven zitten.
Een klein kind kan u best proberen af te leiden en eventueel een
tutje geven. Een groter kind kan u betrekken bij de behandeling
door hem zelf het masker te laten vasthouden.
Indien het niet alleen lukt, mag u altijd de hulp inroepen van een
verpleegkundige. Zij kan u tips geven.
Probeer uw kind achteraf een beetje water of melk te laten
drinken. Grotere kinderen kunnen hun mond spoelen.
U dient de voorzetkamer regelmatig af te wassen in een sopje en
dan aan de lucht te laten drogen.
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Wij wensen u van harte een spoedig herstel toe.
We hopen dat deze folder de meeste van uw vragen over aerosol/puff beantwoordt.

