
 

 

 

 

  

100% NATUURLIJK 

BRONCHIAL 

ZOUTINHALATOR 
VOOR DE BEHANDELING VAN DE 
ONDERSTE LUCHTWEGEN 

 

BEVAT 90 DAGEN BRUIKBARE 

ZOUTCARTOUCHE 
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Diep, tot in de bronchiën 
binnendringend droog zout voor de 
verlichting van: 
- aandoeningen aan de onderste luchtwegen 

- allergische symptomen

 

 

BEVAT: KANT-EN-KLARE INHALATOR VOOR ZOUTAEROSOLEN MET 
ZOUTCARTOUCHE 

5 GRAM NATUURLIJK, ONBEHANDELD STEENZOUT 

NATUURLIJK - VEILIG & EFFECTIEF 



 
 
 

 

  
INHALO DSI BRONCHIAL PRODUCTINFORMATIE 

 De INHALO DSI BRONCHIAL bevat 5 gram natuurlijk, met de hand geselecteerd steenzout uit de 
zoutgroeve 'Salina Praid'. Bestanddelen in verschillende verhoudingen: natriumchloride, 
magnesium, calcium in de natuurlijk voorkomende vorm. 
Toepassingsgebieden: verkoudheid met hoest, hooikoorts, astma, bronchitis, COPD, kriebelhoest, 
rokershoest alsook algemene irritaties van de onderste luchtwegen, ontstekingen en wonden in 
de mond en keelholte (na een operatie aan de tanden of amandelen). 

Gebruik van de INHALO DSI BRONCHIAL 
Orale inhalatie (onderste luchtwegen) 

1. Verwijder de beschermkap. 
2. Omsluit het oranje mondstuk met uw 

lippen en adem diep via het apparaat in. 
3. Verwijder de INHALO DSI BRONCHIAL 

na het inademen van uw mond en adem 
door de neus weer uit. 

 

Opmerking: Niet in het apparaat uitademen, omdat zich hierdoor vocht in het apparaat ophoopt en 
de zoutkristallen kunnen gaan klonteren. Plaats na gebruik de beschermkap terug. Aanbeveling: 
Drink voor gebruik enkele slokken water om het mondslijmvlies te bevochtigen. U mag direct na het 
gebruik niet meteen drinken. Wacht na gebruik 5 minuten. Dosering: Voor een ideale werkzaamheid 
gebruikt u de INHALO DSI BRONCHIAL in dagelijkse sessies van in totaal 15 tot 20 minuten. 

U kunt de sessies geheel naar wens over de dag verdelen. Wij raden aan: 4 sessies over de dag 
verdeeld, van elk 4 tot 5 minuten. Bij acute luchtweg-/verkoudheidsklachten en hevige allergische 
reacties kunt u het dagelijkse gebruik tot maximaal 30 minuten verlengen. Na het gebruik zult u 
eventueel enkele minuten een licht zoute smaak in uw mond proeven. Dat is normaal en geeft aan 
dat het zoutaerosol werd ingeademd en dat u de INHALO DSI BRONCHIAL correct hebt gebruikt. 

Waarschuwingen 

 Gebruik de INHALO DSI BRONCHIAL niet ingeval van een longontsteking! 

 Bij ernstige en chronische aandoeningen van de luchtwegen, hartaandoeningen en/of hoge 
bloeddruk alsook zwangerschap dient u voor het gebruik eerst uw arts of apotheker te raadplegen! 

 U moet het apparaat bij voorkeur niet samen met andere personen gebruiken! (Wederzijdse infectie!) 

 De INHALO DSI BRONCHIAL vormt geen vervanging voor medicatie en ingeval van een gelijktijdige 
medicamenteuze behandeling dient u uw arts of apotheker te raadplegen! 

 Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het apparaat terecht kan komen! 

 Niet schudden of laten vallen! 

 LET OP: Bevat kleine onderdelen die ingeslikt of ingeademd kunnen worden. Verstikkingsgevaar! 
Buiten het bereik van kleine kinderen bewaren! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar! 
Kinderen onder 5 jaar dienen bij gebruik door een volwassene in de gaten te worden gehouden! 

Meer informatie 

 Na het eerste gebruik kan het apparaat 90 dagen resp. 3 maanden worden gebruikt. 

 Droog en bij temperaturen tussen 15°C en 30°C bewaren. 
 Via de QR-code, onder in het midden, gaat u naar onze homepage. 
 Het chargenummer staat linksonder. 
 Bewaar deze patiëntinformatie. 

Onderhoud Om verstoppingen door zoutkristallen te verwijderen, gebruikt u een naald of een 
paperclip, zodat de lucht weer ongehinderd door de filterzeef kan stromen. De behuizing van de 
INHALO DSI BRONCHIAL kan met een vochtige, zachte doek worden gereinigd. Het mond- resp. 
neusopzetstuk kan worden verwijderd en met warm water worden afgespoeld. Laat het eerst volledig 
drogen, voordat u het terugplaatst. 
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OVER DE ZOUTTHERAPIE Bij de zouttherapie worden zoutaerosolen (in lucht opgeloste nano-
zoutbestanddelen) ingeademd. Deze behandelingsmethode kan voor vrijwel alle soorten 
luchtwegaandoeningen worden ingezet en is voor 100% natuurlijk, wordt zeer goed verdragen en 
geeft geen bijwerkingen. De ingeademde zoutaerosolen werken antibacterieel en 
ontstekingsremmend, ziekteverwekkers op de slijmvliezen kunnen worden gedecimeerd, het 
vloeibaar maken van slijm wordt bevordert en zodoende wordt het afhoesten vergemakkelijkt. De 
behandeling kan ontstekingen in de bronchiën, de keelholte en de bijholtes verminderen en de 
genezing versnellen. Het inademen van zoutaerosolen verhoogt tevens het opnamevermogen van 
zuurstof in de longen en heeft een positief effect op het immuunsysteem. 
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Vergunninghouder & rechthebbende en verkoop via: 

INHALO DSI HUNGARY  KFT. (GmbH) 
VIZÖNTÖ UTCA 4, H-2030 ÉRD, HONGARIJE 
www.inhaIodsi.eu / info@inhalodsi.eu 


