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Waarvoor is dit medicijn?

Dit medicijn wordt gebruikt  
bij de longziekte COPD  
(chronische obstructieve longziekte).  
U kunt last hebben van veel en vaak 
hoesten en moeite met ademen. 

Hoe werkt dit medicijn?

Dit medicijn maakt uw luchtwegen 
open. Het werkt binnen 5 minuten  
na het inademen. U voelt zich snel 
minder benauwd en kunt beter ademen. 
Dit medicijn werkt 4 tot 6 uur lang. 

Dit medicijn maakt uw klachten minder. 
Maar uw COPD gaat niet over. 

Belangrijkste waarschuwingen

Dit medicijn op de juiste manier 
inademen is niet makkelijk.  
Uw apotheek geeft u uitleg  
hoe u dit medicijn goed gebruikt.  
Of bekijk het filmpje op apotheek.nl. 

Laat elk jaar in de apotheek controleren 
of u dit medicijn nog goed inademt. 

Heeft u moeite met het gebruik van uw 
inhalator? Vraag uw arts of apotheker  
of een ander soort inhalator geschikter 
voor u is. 

Vraag in de apotheek om extra uitleg  
als u twijfelt of u dit medicijn  
goed gebruikt. 

Heeft u geen schema  
van uw arts gekregen?  
En gebruikt u dit medicijn 
vaker dan 2 keer per week? 
Neem dan contact op  
met uw arts.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Kijk altijd op het etiket van de apotheek 
of in de bijsluiter hoeveel u moet 
gebruiken. Gebruik dit medicijn altijd 
zoals uw arts of apotheker u vertelt.

Het is belangrijk dat u dit 
medicijn goed gebruikt.  
Alleen als u op de juiste manier 
inhaleert (inademt),  
komt het medicijn diep genoeg 
in uw longen om te werken. 
Lees voor de uitgebreide uitleg 
de bijsluiter of kijk op 
apotheek.nl.  
Daar vindt u ook een filmpje 
over hoe u moet inhaleren. 

U hoeft dit medicijn meestal alleen te 
inhaleren wanneer u benauwd bent. 
Behalve als uw arts u een schema  
heeft gegeven. 

Moet u een paar keer op een 
dag inhaleren? Doe dit dan  
op vaste tijdstippen,  
goed verdeeld over de dag.

Wordt u benauwd als u veel beweegt? 
Bijvoorbeeld bij het sporten? Dan kunt u 
dit medicijn 10 tot 15 minuten 
gebruiken voordat u zich gaat 
inspannen.

Spoel na het inhaleren uw 
mond met water. Drink daarna 
een slok water. U voorkomt 
hiermee gaatjes in uw gebit.

Bent u dit medicijn vergeten te 
gebruiken? U hoeft dit medicijn 
meestal alleen te inhaleren als 
u benauwd bent. Heeft uw arts 
u een schema gegeven? 
Gebruik dit medicijn dan direct.  
Wacht in ieder geval 4 uur tot 
u dit medicijn weer gebruikt.

Let op!

U mag autorijden  
als u dit medicijn gebruikt. 
 

Alcohol heeft geen invloed  
op hoe dit medicijn werkt. 

Bent u zwanger? U kunt  
dit medicijn veilig gebruiken 
als u zwanger bent.

Geeft u borstvoeding? U kunt 
dit medicijn veilig gebruiken 
als u borstvoeding geeft. 

Belangrijkste bijwerkingen

Ongeveer 1 op de 10 gebruikers  
van dit medicijn krijgt last van:
• Hartkloppingen, snelle hartslag, 

trillende handen, hoofdpijn  
of hoesten. 
Deze bijwerkingen horen  
binnen een paar uur na inademen 
van dit medicijn te verdwijnen.  
U zult hier na een tijdje  
minder last van krijgen, omdat u  
aan dit medicijn zult wennen.  
Heeft u na 2 weken  
nog steeds deze klachten?  
Vraag dan uw arts om advies. 

Ongeveer 1 op de 100 gebruikers van dit 
medicijn krijgt last van:
• Vieze smaak, brandend gevoel of  

pijn in de mond en keel. Ook kunnen 
gaatjes in de tanden ontstaan.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn op 
kamertemperatuur en in de verpakking. 
Dit betekent dat u dit medicijn  
gewoon in huis of in uw medicijnkastje 
kunt bewaren.  

Meer weten?

Kijk op geneesmiddeleninformatiebank.nl 
en apotheek.nl  
of vraag uw arts of apotheker.

Medicijn in het kort voor Salbutamol
Inhalatiepoeder bij COPD (Cyclocaps, Diskus, Novolizer)
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