
Respimat is veranderd 
 

Zoals bekend is de Respimat in ons Transmuraal Formularium Astma en COPD opgenomen. Omdat 

de Respimat binnenkort veranderd willen we jullie daar nu al over informeren. Het is aan te raden om 

deze informatie ook te delen in het eerstvolgende FTO.  

 

In april 2019 introduceert Boehringer Ingelheim de Navulbare 

Respimat voor het gehele Respimat portfolio. Dit zijn de 

belangrijkste aanpassingen: 

 

• De Respimat wordt navulbaar en kan tot 6 patronen worden 

nagevuld.  

• De beschikbare verpakkingen zijn: 1 Respimat met 1 patroon, 

1 Respimat met 3 patronen en vanaf oktober 2019 verpakking 

met 3 patronen.  

• Doordat de patroon anders wordt vormgegeven, wordt de 

Respimat ongeveer 1 cm groter.  

• De dosisteller bevindt zich straks op de patroon en is duidelijk 

afleesbaar.  

• Als de patroon leeg is, komt er een duidelijk signaal dat deze 

vervangen moet worden. De doorzichtige houder komt 

namelijk vanzelf los.  

• Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat het dagelijks 

gebruik voor de patiënt niet verandert. Dat inhalatie bestaat 

nog steeds uit de stappen ‘draai, open, druk’. Een 

instructiefilmpje en meer informatie voor de patiënt zijn beschikbaar via 

www.inhalatorgebruik.nl. 

• Voor een korte instructie voor u als zorgverlener kunt u deze link gebruiken of QR code: 

 

De Navulbare Respimat komt vanaf april 2019 beschikbaar. Het is van belang om de patiënt 

tijdig te informeren en de veranderingen te laten zien, zodat de patiënt goed op de hoogte is. Hiervoor 

zijn verschillende ondersteunende materialen beschikbaar. Deze kunt u bestellen via  

www.boehringer-interactief.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u tevens contact opnemen met Maarten 

van Helvoirt op nummer 06-15040302 of via email maarten.van_helvoirt@boehringer-ingelheim.com. 

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de medische informatiedienst van Boehringer 

Ingelheim op nummer 0800 2255889 of via email medinfo.nl@boehringer-ingelheim.com.  
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