
A2A Spacer (Aerosol to Airways) 
Medicatie verstuiven - Universele inhalatie– of voorzetkamer 

CLC-A2A 

De A2A (Aerosol to Airways) voorzetkamer is ontwikkeld om inhalatie van geneesmiddelen via een 

dosisaerosol te bevorderen. Het gebruik van een inhalatiekamer biedt 2 grote voordelen 

 grotere longdepositie omdat de coördinatie tussen de “puff” en de inademing wordt vereenvoudigd, 

 minder lokale bijwerkingen bij inhalatie van corticoïden omdat de voorzetkamer de grote partikels filtert en 

er zodoende minder medicatie impacteert in de oropharynx.
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De A2A is een praktische, inklapbare voorzetkamer in zakformaat voor individueel gebruik. Deze spacer is 

gemaakt uit sterk en doorschijnend BPA-vrij plastic met antimicrobiële en lage elektrostatische eigenschap-

pen. De A2A is ook beschikbaar met masker (S of M) voor patiënten die niet kunnen inhaleren via het mond-

stuk. De zichtbare werking van de gekleurde terugslagklep laat een controle toe voor juist gebruik van de         

inhalatiekamer. De dosisaerosol kan er gemakkelijk in worden opgeborgen. 

 

Kenmerken 

 Uitschuifbaar, zakformaat 

 Eenvoudig te reinigen 

 Verhindert microbiële groei 

 Lage statische elektriciteit 

 Zichtbare werking van de gekleurde terugslagklep 

 Beschikbaar met of zonder masker 

 Gevalideerde performantie 

 Geschikt voor gebruik met alle PMDI 

 210 ml inhoud voor optimale werking 

 Geschikt voor gebruik door kinderen en volwassenen 

 

1. C.Lodewijckx & D.Schuermans, Inhalatietherapie. Praktische gids voor zorgverleners, Leuven, 2011, pp. 25 sq.; website van de Bel-

gische Vereniging van Pneumologie Verpleegkundigen http://www.bvpv-sbip.be.  
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Commerciële gegevens 

 Artikelcode CLC-A2A-SPACER CLC-A2A-SPACER/MASK-S  CLC-A2A-SPACER/MASK-M 

 Type A2A Spacer zonder masker - met S masker - met M masker 

 EAN code 5030818080388 5030818080401 5030818080395 

 CNK code 3075-116 3075-108 3075-090 

 

Technische gegevens 

 Afmetingen van de A2A 155 x 56 x 68 mm (uitgeschoven) 

 103 x 56 x 68 mm (ingeschoven) 

 Gewicht van de A2A 56 g 

 Inhoud inhalatiekamer 210 ml 

 Weerstand 10 mm (water bij een debiet van 30 l/min) 

 

Verpakking 

 Verkoopsverpakking 1 A2A zonder masker 1 A2A met S masker 1 A2A met M masker 

 Afmetingen 55 x 65 x 103 mm 70 x 73 x 108 mm  70 x 73 x 108 mm 

 Gewicht 72 g 95 g 103 g 
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