
Handleiding patiënt

  Waarschuw de verpleegkundige als het systeem tussen doseringen 
continu piepgeluiden maakt en knippert.

  Waarschuw de verpleegkundige als u moeite hebt om een dosis in te 
nemen of om het tablet onder uw tong te houden.

  Waarschuw de verpleegkundige als u per ongeluk een tablet uitwerpt 
terwijl u geen dosis neemt of als u een of meer losse tabletten ziet.

•  U mag NIET kauwen 
op het tablet of het 
tablet heel doorslikken

•  Eet of drink NIET en praat zo weinig 
mogelijk gedurende 10 minuten nadat 
u een dosis hebt ingenomen

10 min
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Indien u nog vragen heeft over het Zalviso systeem, 
raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige. 



Handleiding patiënt

•  Neem een dosis in wanneer dat nodig 
is voor pijnverlichting of voordat u 
handelingen gaat uitvoeren die uw pijn 
kunnen verhogen

•  Voor uw veiligheid laat het systeem  
u minstens 20 minuten wachten  
tussen doses

•  Deel deze medicatie NIET met anderen 
Werp tabletten NIET uit in uw hand om 
deze later in te nemen

•  Neem het systeem NIET mee onder de 
douche en dompel het niet in vloeistof 
Waarschuw een verpleegkundige 
wanneer u vloeistof op het systeem  
hebt gemorst

Wanneer kan ik een dosis innemen?

•  Dosis beschikbaar 
(groen lampje)

  U kunt een dosis innemen 
als het nodig is

•  Dosis niet beschikbaar 
(blauw lampje)

  U kunt geen dosis 
innemen

Hoe kan ik mijn dosis innemen?

•  Verwijder de dop en houd het 
systeem in uw hand met het 
duimlabel met uw patiënt-ID

  De blauwe dosisknop NIET met uw 
duim aanraken of indrukken voordat 
de dispensertip onder uw tong 
geplaatst is

•  Houd het systeem zo veel mogelijk 
verticaal voor het uitwerpen van een 
dosis. Plaats eerst de dispensertip 
ONDER uw tong en druk DAARNA 
met uw duim op de dosisknop

  Beweeg de dispenser NIET omlaag 
tijdens het doseren

•  Houd de dispensertip onder uw tong 
totdat u de doseringstoon hoort en 
voelt dat de motor stopt met trillen

  Berg het systeem tussen doseringen 
op in de houder om het risico op 
onbedoeld uitwerpen van een tablet 
zo klein mogelijk te maken


