Gebruikershandleiding

Inhaler met Communicatiemodule
Evalan meet het gebruik van uw inhaler
Met de communicatiemodule van Evalan wordt het gebruik van uw inhaler automatisch
geregistreerd. Dit systeem wordt ingezet tijdens het e-MATIC onderzoek met als doel beter inzicht
te krijgen in het actuele medicijngebruik van kinderen met astma. Het onderzoek richt zich alléén
op de ontstekingsremmende medicijnen Flixotide®, Seretide® en QVAR®.
Hoe kunt u beginnen?
Gebruik van dit systeem is eenvoudig:
•
•
•
•

De onderzoeker geeft u een communicatiemodule die wordt bevestigd om uw inhaler;
U bespreekt met de onderzoeker op welke tijdstippen van de dag u uw inhaler meestal gebruikt;
U gebruikt de inhaler zoals voorgeschreven door uw arts en op de tijdstippen zoals doorgeven
aan de onderzoeker;
Aan het einde van het onderzoek geeft u de communicatiemodule weer terug aan de
onderzoeker.

Plaatsen van een nieuwe inhaler
1. Open de communicatiemodule door met uw duimen de klep open te schuiven;
2. Verwijder de oude inhaler door aan het mondstuk te trekken en schuif de nieuwe inhaler in de
communicatiemodule;
3. Sluit de klep weer met een schuifbeweging, druk hierbij de inhaler een beetje in wanneer u de
klep schuift.
De inhaler is gereed voor gebruik.
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2.

3.

Opladen van de communicatiemodule
U ontvangt automatisch een sms waarschuwingsbericht op uw telefoon als
de batterij van uw communicatiemodule leeg raakt. Sluit de module dan voor
minimaal zes uur aan de bijgeleverde oplader. De aansluiting voor de oplader
zit aan de onderkant van de communicatiemodule onder de klep (foto 4).
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4.

Hoe werkt het?
De communicatiemodule stuurt een bericht naar een centrale computer van Evalan als de inhaler
gebruikt wordt. De computer slaat de datum en het tijdstip waarop het bericht wordt ontvangen
op in een database. Voor de helft van de kinderen die deelnemen aan het e-MATIC onderzoek is
de centrale computer zo ingesteld dat hij een SMS-je stuurt als het kind dreigt te vergeten om te
inhaleren. De communicatiemodule functioneert ook in het buitenland en kan daarom (indien van
toepassing) gewoon mee op vakantie.
Mobiele telefoon
Om SMS-jes tijdig te kunnen ontvangen, is het van belang dat uw mobiele telefoon aanstaat
op de tijdstippen waarop uw kind de medicijnen moet innemen. Als tijdens het onderzoek
uw 06-nummer verandert, is het van belang dat u dit direct meldt aan uw arts of een van de
onderzoekers.
Privacy
Alle informatie wordt gecodeerd bijgehouden in de centrale computer en daarmee is privacy altijd
gewaarborgd.

Zoals beschreven in de patiënteninformatiebrief is deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig.
Als uw kind deelneemt aan het onderzoek, moet de communicatiemodule worden gebruikt bij elke
inhalatie van de ontstekingsremmende medicijnen (Flixotide®, Seretide® of QVAR®). Er zijn voor u
geen kosten verbonden aan het gebruik van de communicatiemodule.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met uw kinderarts of met de onderzoeker; de namen en telefoonnummers
vindt u in de patiënteninformatiebrief die u hebt ontvangen aan het begin van het onderzoek.

