
Handleiding
InnoSpire Deluxe

Haal de handset (3) los van de slang (1). Plaats de onderdelen (behalve de slang) 
in handwarm water en voeg 1-2 druppels 
afwasmiddel toe.

Laat alle onderdelen drogen op een 
niet-pluizende doek. 

Laat alle onderdelen drogen op een 
niet-pluizende doek. 

Haal de 4 onderdelen van de handset uit 
elkaar en spoel ze af onder koud tot hand-
warm water. Maak een sopje met lauw-
warm water met 1-2 druppels afwasmiddel 
en reinig de onderdelen van de handset 
gedurende 10 minuten. Spoel tenslotte af 
onder koud tot handwarm water. 

Zet de 4 onderdelen van de handset in 
elkaar (voorkomt vervorming). Laat ver-
volgens 10 minuten uitkoken in kokend 
water waaraan 1-2 druppels afwasmiddel 
zijn toe gevoegd. De slang en een eventueel 
masker mogen niet worden uitgekookt. Haal 
de handset vervolgens uit elkaar en spoel 
tenslotte af onder handwarm water. 
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 Na iedere vernevelbeurt Wekelijks herhalen alleen voor de 
herbruikbare materialen

Reiniging en desinfectie van vernevelaar

 

 

Bij einde therapie, altijd in overleg met uw behandelend arts,
gaat uw Innospire Deluxe retour naar Mediq. Neem hiervoor svp
contact op met de klantenservice van Mediq.

www.mediq.nl
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Zet het vernevelapparaat op een stevige 
vlakke ondergrond. Steek de stekker in 
het stopcontact.

Sluit de slang (1) aan op de luchtuitlaat 
compressor (9) en op de medicijnkamer 
(4).

Verwijder het mondstuk van de 
vernevelaar (2) en sluit het masker aan 
op de medicijnkamer (4).

Plaats het masker, leid het elastiek om 
uw hoofd en stel de lengte in. Ontspan 
en adem langzaam in en uit.

Voor u ligt de handleiding voor de InnoSpire Deluxe. Dit is een 
betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken vernevelapparaat dat door uw 
behandelend arts is voorgeschreven. Het vernevelapparaat zorgt ervoor 
dat de medicatievloeistof wordt omgezet in fijne nevel, die na inademing 
door de mond zijn weg naar de longen vindt.

Voor uw gemak hebben wij de belangrijkste handelingen op een rij 
gezet. In een aantal stappen laten wij zien hoe de Innospire Deluxe 
werkt en wijzen wij u op de juiste reinigings- en desinfectiewijze van het 
vernevelapparaat en toebehoren.

1.  Slang vernevelaar
2.  Mondstuk vernevelaar
3.  Handset vernevelaar
4.  Medicijnkamer
5.  Houder vernevelaar binnenaanzicht
6.  Aan/uit- schakelaar
7.  Luchtopeningen compressor

8.  Luchtfilter (zijaanzicht)
9.  Luchtuitlaat compressor
10.  Luchtinlaat voor filter (zijaanzicht)
11.  Deksel
12.  Opslagruimte
13.  Plaats van stroomsnoer

1.

Zit rechtop en ontspan en adem langzaam 
in en uit. Zet het vernevelapparaat aan. 
Houd de medicijnkamer (4) goed rechtop.

7.

Plaats de dop terug op de  
medicijn kamer (4) en verbind deze met 
het mondstuk (2).

5.

2.

Vul de medicijnkamer (4).

4.

1.

Vermijd kantelen van de medicijnkamer 
(4). Houd de medicijnkamer rechtop. 

6. 2.

Indien uw arts adviseert een 
masker te gebruiken, volg eerst 
de volgende stappen voordat u 
het apparaat aanzet.

Het vernevelapparaat gebruiken

Draai de dop los van de medicijnkamer 
(4).

3.

PERIODIEK ONDERHOUD
Het is belangrijk dat u het luchtfilter 
vier keer per jaar vervangt.
 
Wanneer er condens in de luchtslang 
komt, blaast u deze droog door 
het vernevelapparaat aan te zetten, 
zonder dat de medicijnkamer/
handset is aangesloten.

U ontvangt ook een extra set (wit mondstuk + donkerblauwe set), dit is een noodset 
die een week gebruikt kan worden en niet kan worden uitgekookt.


