
اسپری استنشاقی میست نرم

اطالعات مهم

دهنی را بین دندان قرار داده و لب های خود را ببندید. توجه: 

بدنه اصلی یک ردیاب دوز دارد- 0 یعنی  خالی؟ یعنی خالی است.
ن را دور بریزید.

آ
ا  

تاریخ انقضای روی دستگاه را بررسی کنید. منقضی شده است؟: 

اگر بیش از 1 هفته استفاده نشده است، 1 پاف را رها کنید )بخش پشت را ببینید(.  ور: 
آ
یادا

اگر رسپیمات 3 هفته استفاده نشده است، 3 پاف را رها کنید )بخش پشت را ببینید(.  

تمیز کردن: دهنی را با یک دستمال یا پارچه تمیز پاک کنید  

درس
آ
 برای کسب اطالعات بیش تر درباره داروهای استشاقی و دموی نمایشی دستگاه، به تارنمای ما به ا

www.ucalgary.ca/asthma مراجعه کنید.
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حمایت از اصول راهنمای دستورالعمل 
های تنفسی

ن به عنوان یک دستگاه پزشکی، دستورالعمل و یا درمان استفاده کرد. اگر سوال خاصی دارید، لطفا با پزشک یا متخصص سالمت مشورت کنید.
آ
موزشی تهیه شده است. نباید از ا

آ
این وسیله برای اهداف ا

درس www.ucalgary.ca/icancontrolasthma تهیه شده است
آ
سم کودکان به ا

آ
تصاویر توسط مرکز خدمات ا

1

رسپیمات- استفاده روزانه

درپوش را بسته نگه دارید

غاز کنید، دکمه را فشار دهید، 
آ
رام نفس کشیدن را ا

آ
ا

ن نفس بکشید
آ
داخل ا

درپوش را ببندید ور
آ
یادا

اگر یک پاف دیگر تجویز شد،

گام های 1-5
را تکرار کنید

کلیک!

بچرخانید

فشار دهید

باز کردن

10
ثانیه نفس را نگه 

دارید

درپوش را چرخانده و باز کنید بازدم کنید
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حمایت از اصول راهنمای دستورالعمل 
های تنفسی
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دستی ایمنی را فشرده و پایه شفاف را بکشید.

پایه را بچرخانید تا صدای کلیک بشنوید در را چرخانده و باز کنید به سمت فشرده و دکمه را فشار دهید ور
آ
یادا

سر نازک کارتریج را وارد کنید تا صدا کلیک 

بدهد. محکم در مقابل یک سطح نرم فشار دهید 

تا مطمئن شوید که درست جا افتاده است.

پایه شفاف را جایگزین کنید

درپوش را ببندید	 

گام های 6-4 را تکرار کنید تا 	 

یک الیه ابری دیده شود. سپس 

قبل از استفاده سه بار تکرار 

کنید.

رسپیمات- بارگذاری و رهاسازی 

بارگذاری: قبل از بار اول یک بار الزم است

رهاسازی کارتریج: قبل از استفاده اول ضروری است، طبق T.O.P عمل کنید.

بچرخانید باز کنیدفشار دهید

کلیک!

ن را رها کنید )گام 4-6(
آ
اگر رسپمات یک هفته استفاده نشده است، 1 بار ا توجه: 

ن را رها کنید )گام 4-7(
آ
اگر رسپیمات 3 هفته استفاده نشده است، 3 بار ا  

همیشه موقع چرخاندن در را بسته نگه دارید تا از فعال سازی تصادفی دستگاه جلوگیری شود  

میست را به چشمان خود نزنید  
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