
سافٹ مسٹ انہیلر

اہم معلومات
ماؤتھ پیس کو اپنے دانتوں کے درمیان رکھیں اور اپنے ہونٹوں کو بند کریں۔ نوٹ: 

پیندے پر خوراک کا ایک ٹریکر موجود ہے – “0” کا مطلب ہے کہ یہ خالی ہے۔ پیندا بند ہو جائے گا۔ خالی ہے؟: 
اسے پھینک دیں۔  

ڈیوائس پر درج اختتامی تاریخ چیک کریں۔ میعاد ختم ہو چکی ہے؟: 

اگر ریسپیمیٹ 1 ہفتے تک استعمال نہیں ہوتا ہے تو 1 بار پرائم کریں )عقبی سمت دیکھیں(۔  یاد دہانیاں: 
اگر ریسپیمیٹ 3 ہفتے تک استعمال نہیں ہوتا ہے تو 3 بار پرائم کریں )عقبی سمت دیکھیں(۔  

آنکھوں میں دھند نہ جانے دیں۔  
صفائی: ماؤتھ پیس کو خشک ٹشو یا کپڑے سے پونچھیں۔  

سونگھی گئی دواؤں اور ڈیوائس کے ڈیموز سے متعلق مزید معلومات کے لیے، اس پتے پر ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں: 
www.ucalgary.ca/asthma
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موجودہ تنفسی رہنما خطوط 
کی حمایت کرتے ہوئے

یہ مواد صرف معلوماتی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسے طبی ڈیوائس، ہدایت اور/یا عالج کے بدلے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو 
مخصوص سواالت درپش ہوں تو براہ کرم اپنے ڈاکٹر یا مناسب نگہداشت صحت پیشہ ور سے رجوع کریں۔

www.ucalgary.ca/icancontrolasthma ،عکس بندیاں کمیونٹی پیڈیاٹرک استھما سروس، کے ذریعے تیار کی گئی ہیں
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ریسپیمیٹ )RESPIMAT( - یومیہ استعمال

ڈھکن بند رکھیں پیندے کو 
گھمائیں

سست سانس سے شروع کریں، بٹن کو 
دبائیں، سانس لیتے رہیں ڈھکن بند کریں یاد دہانی

اگر دوسرے پف کی تجویز 
کی جاتی ہے تو 

نمبر 1-5 کو 
دہرائیں

کلک!
گھمائیں

دبائیں

کھولیں

10 سیکنڈ 
سانس روک 

کر رکھیں

پلٹ کر ڈھکن کھولیں سانس چھوڑیں

URDU



اگر ریسپیمیٹ 1 ہفتے تک استعمال نہیں ہوتا ہے تو 1 بار پرائم کریں )مرحلہ 6-4( نوٹ: 
اگر ریسپیمیٹ 3 ہفتے تک استعمال نہیں ہوتا ہے تو 3 بار پرائم کریں )مرحلہ 7-4(  

ڈیوائس کو اتفاقی طور پر فعال ہونے سے روکنے کے لیے گھماتے وقت ڈھکن ہمیشہ بند رکھیں  
آنکھوں میں دھند نہ جانے دیں۔  
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سیفٹی کیچ کو دبائیں اور شفاف 
پیندے کو کھینچ کر الگ کریں۔

پیندے کو گھمائیں یہاں تک کہ آپ 
کو "کلک" کی آواز سنائی دے پلٹ کر ڈھکن کھولیں رخ نیچے کی طرف کریں اور بٹن 

کو دبائیں یاد دہانی

تنگ سرے واال کارٹریج ڈالیں یہاں 
تک کہ اس سے کلک کی آواز آ 
جائے۔ ٹھوس سطح پر مضبوطی 
سے دبائیں تاکہ اپنی جگہ پر اس 

کا محفوظ ہونا یقینی ہو جائے۔

شفاف پیندے کو واپس لگا دیں

ڈھکن بند کریں	 
مرحلہ 4-6 کو دہرائیں 	 

یہاں تک کہ دھند مرئی 
ہو جائے

پھر استعمال سے قبل 	 
مزید 3 بار دہرائیں

ریسپیمیٹ )RESPIMAT( – لوڈ کرنا اور پرائم کرنا
لوڈ کرنا: پہلے استعمال سے قبل، ایک بار مطلوب ہے

کارٹریج کو پرائم کرنا: T.O.P. پر عمل کریں، پہلے استعمال پر مطلوب ہے

گھمائیں کھولیںدبائیں
کلک!

URDU


