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Cách Dùng Thiết Bị Dùng Thuốc Chữa Bệnh Suyễn 
Ống Hít Được Đo Liều (MDI)/”Ống Xịt Thuốc” 

Ống Hít/”Ống Xịt Thuốc” có Ống Đệm & Phần Ngậm Miệng 
(Từ 4 tuổi trở lên) 

1. MỞ RA 2. LẮC 3. LẮP VÀO 4. ẤN XUỐNG

5. HÍT SÂU CHẬM & NÍN THỞ 6.  NHẮC NHỞ 7. UỐNG NƯỚC
HOẶC ĐÁNH RĂNG 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG 

Video • Đường liên kết tới video minh họa thiết bị trên mạng trực tuyến:
https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/inhaler_with_spacer_1.swf

Lưu ý • KHÔNG nên sử dụng ống hít mà không có ống đệm.
• Đặt phần ngậm miệng giữa hai hàm răng và ngậm môi lại (như là hút bằng ống hút).
• *Nếu quý vị không thể nín thở, thở 6 hơi bình thường. 

Ống đệm • Thay ống đệm nếu các van bị thiếu hoặc bị hư hỏng.
• Còi:  Tiếng còi là cảnh báo thở CHẬM LẠI.
• Làm Sạch: Ngâm trong nước ấm pha xà bông. Để hong khô.

Ống hết thuốc? • Lắc ống. Nếu quý vị cảm thấy ống nhẹ hoặc không có chất lỏng di chuyển trong ống, có
nghĩa là ống đã hết thuốc và cần phải được thay thế.

• Một số thiết bị có bộ phận đếm. “0 ”có nghĩa là hết thuốc. Vứt bỏ.
Hết hạn sử dụng? • Kéo khoang kim loại ra khỏi ống nhựa để kiểm tra ngày hết hạn trên khoang.

Nhắc Nhớ • Lắp lại nắp vào ống nhựa để cất trữ MDI.
Tài liệu này được thiết kế chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin.  Không nên sử dụng tài liệu này thay cho dịch vụ tư vấn y 
khoa, hướng dẫn và/hoặc điều trị.  Nếu quý vị có các thắc mắc cụ thể, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ của quý vị hoặc chuyên gia y tế 

thích hợp. 
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