
SOFT MIST جهاز استنشاق الرذاذ اللطيف

معلومات هامة

ن أسنانك وأغلق شفتيك. ضع أداة الفم ب�ي ملحوظة: 

ي إنها فارغة.  القاعدة سوف تغلق.
القاعدة بها أداة تتبع الجرعة - »0« تع�ن الجهاز فارغ؟: 

تخلص منها.  

تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية عىل الجهاز. انتهت الصالحية؟: 

ي حالة عدم استخدام »Respimat« لمدة أسبوع واحد مرة واحدة أساسية )انظر الجانب الخلفي(.
�ن ات:  تذك�ي

ي حالة عدم استخدام »Respimat« لمدة 3 أسابيع 3 مرات أساسية )انظر الجانب الخلفي(.
�ن  

. ن ال تجعل الرذاذ يالمس الع�ي  

التنظيف: امسح أداة الفم باستخدام منديل أو قطعة قماش جافة.  

: ي
و�ن لك�ت للمزيد من المعلومات حول أدوية الستنشاق والعروض التوضيحية لالأجهزة، قم بزيارة موقعنا الإ

www.ucalgary.ca/asthma
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رشادات التنفسية الحالية دعم االإ

.  إذا كان لديك أسئلة محددة، يُرجى استشارة طبيبك أو الرجوع إىل أحد  ّ ي ي عن المشورة الطبية و/أو التعليمات الطبية و/أو العالج الط�ب
تم تصميم هذه المادة الأغراض تعريفية ، وال تغ�ن

ي الرعاية الطبية ذوي الصلة.
أخصا�أ

www.ucalgary.ca/icancontrolasthma ،تم تطوير الرسوم التوضيحية بواسطة الخدمة المجتمعية لعالج ربو االأطفال
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RESPIMAT – المخصص لالستخدام اليومّي

حافظ عىل الغطاء مغلًقا وقم بتدوير 
القاعدة

ابدأ بنفس بطيء، اضغط عىل الزر، احبس 
النفس

أغلق الغطاء تذك�ي

ي حالة وصف جرعة أخرى،
�ن

كرر الخطوات 5-1

تكة!

قم بالتدوير

اضغط

افتح

احفظ النفس 
لمدة 10 ثواٍن

قم بطي الغطاء لفتحه ) اخرج النفس )زف�ي
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جهاز استنشاق بخر لطيف
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اضغط عىل ماسكة الأمان واسحب 
القاعدة الشفافة.

أِدر القاعدة ح�ت تسمع صوت »تكة« قم بطي الغطاء لفتحه ّ لأسفل، واضغط عىل الزر أ�ش تذك�ي

أدخل طرف الخرطوشة الضيق ح�ت تسمع 
صوته تكة. اضغط عىل السطح الصلب 

ي موضعه.
بإحكام للتأكد من تثبيته �ن

أعد تركيب القاعدة الشفافة

اء	  ط غ ل ال ف ق
ر 	  ه ظ �ت ت وات 4-6 ح ط خ رر ال ك

وة 3 ط خ رر ال م ك ة، ث اب ح س
دام	  خ ت ل الس ب رة ق ن م �ش م أك

RESPIMAT – التحميل والتحض�ي

تحميل: مطلوب لمرة واحدة، قبل أول استخدام

تحض�ي الخرطوشة: إجراء مطلوب عند االستخدام الأول مرة، اتبع الخطوات الخاصة بتدوير الجهاز وفتحه والضغط عليه

تدوير

تكة!

فتحضغط

ه مرة واحدة )الخطوات 6-4( ي حالة عدم استخدام Respimat لمدة أسبوع، قم بتحض�ي
�ن مالحظة: 

ه3  مرات )الخطوات 7-4( ي حالة عدم استخدام Respimat لمدة 3 أسابيع، قم بتحض�ي
�ن  

حافظ دوًما عىل غلق الغطاء عند تدويره لتجنب تنشيط الجهاز دون قصد.  

ي عينيك.
تجنب إدخال البخر �ن  
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