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Onderwerp
Schoonmaakinstructie van uw vernevelapparaat en vernevelset
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Geachte heer/mevrouw,
U heeft van ons een vernevelapparaat met vernevelset ontvangen. De
handleiding van het vernevelapparaat vindt u in de verpakking. Neemt u deze
voor gebruik goed door. Voor de hygiëne en levensduur van uw apparaat is
het belangrijk dat u het apparaat en de vernevelset onderhoudt. In deze brief
geven wij u de belangrijkste instructies voor het dagelijkse gebruik.
Gebruik Pari LC+ medicijnjet
De medicijnjet die u heeft ontvangen, de Pari LC+, mag u alleen gebruiken
voor het vernevelen van de antibiotica. Als u naast de antibiotica nog een
andere vernevelmedicatie vernevelt, dient u hier een aparte medicijnbeker
voor te gebruiken.
Giet de medicatie langs de zijkant van de Pari LC+ in de medicijnjet. Om het
u makkelijk te maken, vindt u in het vernevelapparaat een uitsparing waar u
de medicijnjet in kunt plaatsen. Zo voorkomt u dat deze omvalt bij het vullen
van de medicatie. Wanneer u de medicijnjet heeft gevuld, zet u de Pari LC+
in zijn geheel in elkaar. Dit doet u door de medicijnjet, het filterhuis en het
gesloten mondstuk op het Y-stuk te bevestigen. Bevestig tot slot de slang aan
de onderkant van de Pari LC+ en u bent klaar om te vernevelen.
Onderhoud vernevelapparaat
Uw vernevelapparaat is zeer gebruiksvriendelijk. Het heeft in principe geen
onderhoud nodig als u de filters periodiek vervangt. De vernevelset dient u
vaker te onderhouden. Hieronder beschrijven wij de dagelijkse, wekelijkse en
periodieke handelingen voor het onderhoud van de vernevelset.
Dagelijkse handelingen
Het is belangrijk dat u de medicijnjet na iedere vernevelbeurt ontvet. U kunt
hiervoor de volgende stappen volgen:
1. Haal de medicijnjet na het vernevelen van de luchtslang en haal het
gesloten mondstuk, filterhuis en Y-stuk los van elkaar.
2. Haal vervolgens de filterpad uit het filterhuis en gooi de filterpad weg.
3. Spoel de medicijnjet, het filterhuis, Y-stuk en het mondstuk af onder
de kraan. Zo verwijdert u de laatste resten van de medicatie.
4. Maak een sopje van lauwwarm water met een scheutje afwasmiddel.
Haal de medicijnjet uit elkaar door de dop los te draaien.
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5. Plaats alle losse onderdelen in het lauwwarme sop. Zorg dat het
materiaal goed is ondergedompeld en laat dit 10 tot 15 minuten
weken. Alleen zo wordt de medicijnjet goed ontvet.
6. Haal hierna de onderdelen weer uit het sop. Spoel ze af met schoon
water en laat ze aan de lucht drogen op een niet pluizende doek.
7. Wanneer de onderdelen weer droog zijn, plaatst u tot slot een nieuwe
filterpad in het filterhuis.
Naast het ontvetten van de medicijnjet dient u deze iedere dag te desinfecteren.
Dit kan door middel van onderdompelen in alcohol (70%). Hieronder
beschrijven wij stap voor stap deze methode.
Desinfectie met desinfecteermiddel
1. Nadat u de medicijnbeker heeft ontvet volgens de beschreven
instructie, legt u deze in een bakje met alcohol (70%).
2. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn ondergedompeld en laat
deze minimaal 10 minuten in de alcohol ondergedompeld liggen.
3. Haal hierna alle onderdelen uit het bakje en spoel af met lauwwarm
schoon water. Schud tot slot alle onderdelen uit en laat ze aan de
lucht drogen op een niet pluizende doek.
Let u er op dat u de alcohol in het desinfecteerbakje op een donkere plek
bewaard. Na één week dient u de alcohol in het bakje te vervangen. Het
bakje zelf hoeft u niet weg te gooien en kunt u opnieuw gebruiken.
Wekelijkse handelingen
Het is raadzaam het apparaat iedere week even af te nemen met een schone
vochtige doek.
Periodieke handelingen
Het is belangrijk voor de levensduur en hygiëne van uw vernevelapparaat dat
u de filters periodiek vervangt. Wij sturen u elk jaar een jaarvoorraad filters.
Het filter van uw vernevelapparaat vervangt u vier keer per jaar, dus na drie
maanden gebruik. In de gebruikershandleiding van uw apparaat leest u hoe u
het filter vervangt.
Incidentele handeling
Wanneer er condens in de luchtslang komt, blaast u deze droog door het
vernevelapparaat aan te zetten, zonder dat de medicijnbeker is aangesloten.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan horen wij dat graag.
U kunt ons op werkdagen van 8.15 tot 17.15 uur bereiken via 030 282 17 73
of info@mediqromedic.nl.
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