
Introductie:
Al eeuwenlang wordt steenzout gebruikt om luchtwegproblemen als 
astma, COPD, bronchitis, sinusitis, allergieën en andere ademhalingsproble-
men te verlichten. Zoutmijn- en zoutkamertherapie zijn erg populair in 
Europa. De Dry Salt Inhaler brengt dit natuurlijke microklimaat naar u toe. 
De Dry Salt Inhaler gebruikt geselecteerde therapeutische mineralen, in 
100% natuurlijke vorm, welke worden gewonnen uit de wereldberoemde 
Transilvaanse Praid zoutmijn in Roemenië. Dit wonderbaarlijke zout is 
verpakt in een houder van kunststof van medische kwaliteit met een uniek 
eenweg veiligheidsventiel dat voorkomt dat het zout vervuild wordt en 
ervoor zorgt dat de gebruiker correct ademhaalt om het maximale 
therapeutisch e�ect te bewerkstelligen.

Farmacologische eigenschappen van het zout:
Mucolitisch, mucokinetisch en hoestbevorderend, anti-bacterieel, antimy-
cotisch, antiallergisch en antiphlogistisch (ontstekingsremmend).

Chemische componenten:
Natrium Chloride, Magnesium, Calcium en andere mineralen in natuurlijke 
vorm.

Onderhoud:
U dient periodiek te controleren op zichtbare verstoppingen in het luchtka-
naal aan de onderzijde. Om deze te verwijderen kunt u met behulp van een 
naald de vastzittende zoutdeeltjes losdrukken zodat er wederom lucht 
door de opening kan stromen.
- Maak de buitenkant van de Dry Salt Inhaler alleen schoon met een   
  klamme schone doek.
- Alleen de neusadapter kan worden gewassen. Droog de adapter goed af          
  voor gebruik.
Bij het aanbevolen gebruik gaat de Dry Salt Inhaler ongeveer 1 jaar mee.

Waarschuwingen:
- Laat geen speeksel of andere vloeistof door de Dry Salt Inhaler lopen;
- Bewaar de Dry Salt Inhaler op kamertemperatuur op een schone en droge    
  plaats. Bewaar hem niet in de badkamer of douche!;
- Dit product kan naast elke voorgeschreven medicatie of therapie worden  
  gebruikt.
- Laat de Dry Salt Inhaler niet vallen. Dit kan de kristallen doen breken. Het  
  is belangrijk dat de kristallen intact en in de Dry Salt Inhaler blijven om    
  irritatie van de neusholten te voorkomen;
- Gezamelijk gebruik wordt niet aanbevolen.

Speciale waarschuwing:
Gebruik de Dry Salt Inhaler NIET tijdens een exacerbatie COPD.
Exacerbatie COPD is een plotselinge verergering van klachten bij COPD. 
Raadpleeg in dit geval uw (huis)arts.

Bijwerkingen:
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Hoe gebruikt u de Dry Salt Inhaler?
1.  Verwijder de dop van het mondstuk.

mond inhalatie (onderste luchtwegen)
2.  Inhaleer door de Dry Salt Inhaler zoals normaal.
3.  Na inhalatie verwijdert u de Dry Salt Inhaler van de mond en  
 ademt u via de neus uit.
4. Deze nasale uitademing is een voorwaarde om het therapeu- 
 tisch e�ect van het zout te bereiken.

nasale inhalatie (bovenste luchtwegen)
2. Plaats de nasale adapter op de Dry Salt Inhaler.
3. Plaats het neusstuk voorzichtig in een neusgat en blokkeer het  
 andere neusgat met de vinger. Inhaleer zoals normaal via de  
 neus.
4. Na inhalatie verwijdert u de Dry Salt Inhaler en ademt u via de  
 mond of via het andere neusgat uit.

Duur van de behandeling:
Gebruik de Dry Salt Inhaler dagelijks 15-20 minuten gedurende 21 dagen. 
Deze tijd mag verdeeld worden over de dag. (bv 3 maal 5-6 minuten)
Herhaal indien gewenst. Het is veilig om de Dry Salt Inhaler onbeperkt te 
gebruiken. U kunt geen overdosis zout binnen krijgen.

Disclaimer:
Bovenstaande informatie is niet beoordeeld door de FDA. Dit product is 
niet bedoeld om huidige therapie of medicatie te vervangen noch voor 
diagnosestelling, genezing of preventie van ziekte.

In geval van acute ziekte raden wij aan uw arts te raadplegen voor 
gebruik.

De Dry Salt Inhaler is verkrijgbaar zonder recept. Voor meer informatie kunt 
u terecht op www.zouttherapie.nl of contact opnemen via 
info@zouttherapie.nl

Wij zijn ervan bewust dat alles wat wij doen wellicht verbeterd kan worden. 
Mocht u ons willen wijzen op onjuistheden of onvolkomenheden dan 
verzoeken wij u ook om contact op te nemen met bovenstaand adres.

WAARSCHUWING:
In het neusstuk van de DSI zit een zakje korrels. Gooi dit weg. 
Deze silicakorrels dienen om de DSI droog te vervoeren. 
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