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تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو
 "بخاخ استنشاق"/(MDI) منشقة ذات جرعة مقننة    

 أعوام) 4(حتى  وماسك منشقة/"بخاخ استنشاق" مع مفساح

 اضغط لألسفل. 4 رّكب .3 ھز .2 افتح .1

اشرب أو اغسل األسنان  .7 تذكیر .6 شھیق وزفیر .5
 بالفرشاة

معلومات مھمة
 رابط العرض التوضیحي بالفیدیو للجھاز عبر اإلنترنت: • لفیدیوا

 https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/inhaler_with_mask.swf 
  .مفساحال یوصى باستخدام منشقة دون  •  حظةمال

 مزود بقطعة فمویة لتحسین توصیل الدواء إلى الرئتین. یوصى باستخدام مفساح •
 تتوافر األقنعة بمقاسات تناسب الرضع واألطفال والبالغین. • حجم القناع

  یجب أال یغطي القناع العینین. •
 تأكد من أن القناع یغطي الفم واألنف بشكل مریح. •

 في حالة فقدان الصمامات أو تلفھا. استبدل المفساح • المفاسح
 .انقعھ في میاه رغویة دافئة واتركھ یجفالتنظیف:  •

 .قم بھزه. إذا شعرت بأنھ خفیف أو ال تشعر بوجود سائل یتحرك، فھذا یعني أنھ فارغ ویحتاج إلى أن یتم استبدالھ • فارغ؟
 " أنھ فارغ وبالتالي تخلص منھ.0تتضمن بعض األجھزة عدادات. تعني " •

منتھي 
 الصالحیة؟

 البالستیكي بغیة التحقق من تاریخ الصالحیة المدون على العبوة. الغالفاسحب العبوة المعدنیة من  •

 ).MDIالمنشقة ذات الجرعة المقننة (استبدال الغطاء الموجود على الغالف البالستیكي لتخزین  • تذكیر

أسئلة  و/أو العالج. إذا كان لدیك ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .رجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة الصحیة المناسبمحددة، یُ 

Arabic-MD with spacer and mask
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 تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو
 "بخاخ استنشاق"/(MDI) منشقة ذات جرعة مقننة

 أعوام) 4من أكبر ( وماسك فساحمع ممنشقة/"بخاخ استنشاق" 

 اضغط لألسفل. 4 رّكب .3 ھز .2 افتح .1

تنفس بعمق وببطء واستمر في .5
 ذلك

اشرب أو اغسل  .7 . تذكیر6
 األسنان بالفرشاة

مھمة معلومات
رابط العرض التوضیحي بالفیدیو للجھاز عبر اإلنترنت:  • الفیدیو

 https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/inhaler_with_spacer_1.swf 
 .مفساح ال یوصى باستخدام منشقة دون • مالحظات

 .أسنانك وأغلق شفتیك (مثل مص شفاط)ضع قطعة فمویة بین  •
 مرات بصورة طبیعیة. 6إذا لم تكن قادًرا على حبس أنفاسك، فالتقط انفاسك * •

 .في حالة فقدان الصمامات أو تلفھا استبدل المفساح • فاسحالم
 بطاء تنفسك.: ُیعد صوت الصفیر بمثابة تحذیر إلالصفیر •
 .یجفانقعھ في میاه رغویة دافئة واتركھ التنظیف:  •

 .قم بھزه. إذا شعرت بأنھ خفیف أو ال تشعر بوجود سائل یتحرك، فھذا یعني أنھ فارغ ویحتاج إلى أن یتم استبدالھ • فارغ؟
 " أنھ فارغ وبالتالي تخلص منھ.0تتضمن بعض األجھزة عدادات. تعني " •

منتھي 
 الصالحیة؟

 البالستیكي بغیة التحقق من تاریخ الصالحیة المدون على العبوة. الغالفاسحب العبوة المعدنیة من  •

 ).MDIاستبدال الغطاء الموجود على الغالف البالستیكي لتخزین المنشقة ذات الجرعة المقننة ( • تذكیر

سئلة و/أو العالج. إذا كان لدیك أ ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .رجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة الصحیة المناسبمحددة، یُ 

 

Arabic-MDI  with spacer
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 تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو
 منشقة بمسحوق جاف

 أعوام) 6(أكثر من  الدیسكوس

 أزلق وانقر .3 اضغط للفتح .2 مغلق .1

 اضغط للغلق. 7 بصقوا تمضمض .6 حبسھاو اعمیقً  انفسً خذ  .5 زفیر .4

معلومات مھمة
 رابط العرض التوضیحي بالفیدیو للجھاز عبر اإلنترنت: • لفیدیوا

 https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/diskus_1.swf 

 .ضع قطعة فمویة بین أسنانك وأغلق شفتیك (مثل مص شفاط) • مالحظة

 ." أنھ فارغ وبالتالي تخلص منھ0تعني " - لجرعةامقدار  تحسبتحتوي النافذة على أرقام  • فارغ؟

منتھي 
 الصالحیة؟

 .انتھاء الصالحیة على الجزء الخلفي من الجھازتحقق من تاریخ  •

 حافظ على إبقاء الدیسكوس في حالة جافة. • تذكیرات
  ال تتنفس داخل الجھاز. •
 .أغلقھ بعد االستخدام •
 .امسح القطعة الفمویة بمندیل جاف أو قطعة قماش التنظیف:•

أسئلة  و/أو العالج. إذا كان لدیك ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .رجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة الصحیة المناسبمحددة، یُ 

 

Arabic-Diskus
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 تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو
 منشقة بمسحوق جاف

 أعوام) 6من أكبر ( التربوھیلر

 انقر .4 أدر .3 للفتح أدر .2 مغلق .1

 للغلق أدر. 8 بصقتمضمض وا. 7 حبسھاو اعمیقً  اخذ نفسً  .6 زفیر. 5

معلومات مھمة
 رابط العرض التوضیحي بالفیدیو للجھاز عبر اإلنترنت: • لفیدیوا

 https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/turbuhaler_1.swf 
 .)ةشفاطبمص الضع قطعة فمویة بین أسنانك وأغلق شفتیك (مثل  • مالحظة

 جرعة. 20النافذة الموجودة في الجھاز بالومیض باللون األحمر عندما یتبقى تبدأ  • فارغ؟
 عندما تومض النافذة باللون األحمر، فھذا یعني أن الجھاز فارغ وبالتالي تخلص منھ. •
 ." عندما یكون فارًغا وبالتالي تخلص منھ0ر النافذة الموجود في الجھاز أیًضا الرقم "تظھ •

 .الغطاء الموجود للتحقق من تاریخ الصالحیة الموجود في الجزء الخلفي من الجھازأزل  • منتھي الصالحیة؟

 في حالة جافة. التربوھایلرحافظ على إبقاء  • تذكیرات
  ال تتنفس داخل الجھاز. •
 .أغلقھ بعد االستخدام •
 .امسح القطعة الفمویة بمندیل جاف أو قطعة قماش التنظیف:•

سئلة و/أو العالج. إذا كان لدیك أ ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .رجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة الصحیة المناسبمحددة، یُ 

Arabic-Turbuhaler
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 تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو
 منشقة بمسحوق جاف

 أعوام) 6(أكثر من  التویستاھیلر

إلزالة  أدر .2 . مغلق1
 الغطاء

 زفیر .3

 بصقتمضمض وا .6 الغطاء للغلقأدر .5 حبسھاو اعمیقً  اخذ نفسً  .4

معلومات مھمة
 .)ةشفاطبمص الضع قطعة فمویة بین أسنانك وأغلق شفتیك (مثل  • مالحظة

 الجرعة في كل مرة تقوم فیھا بفتح الغطاء. سابحتحتوي النافذة على أرقام تقوم ب • فارغ؟
 .. تخلص منھ، یتم قفلھ ولن تتمكن من لف الغطاءكون الجھاز فارًغایعندما  •

منتھي 
 الصالحیة؟

 یوجد تاریخ الصالحیة على الغطاء. •

 أدر الغطاء حتى تسمع صوت نقرة. • تذكیرات
  ال تتنفس داخل الجھاز. •
 في حالة جافة التویستاھایلرحافظ على إبقاء  •
 .امسح القطعة الفمویة بمندیل جاف أو قطعة قماش: لتنظیفا•

أسئلة  و/أو العالج. إذا كان لدیك ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .الصحیة المناسبرجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة محددة، یُ 

Arabic-Twisthaler
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 تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو  
 منشقة بمسحوق جاف

 إلیبتا

اسحب للفتح  .1
 وسماع صوت "نقرة"

 خذ نفًسا عمیًقا واحبسھ .3 زفیر .2

ال تقم بسد فتحات  .4
 الھواء

 قم بالتمضمض .7 أغلق المنشقة .6 زفیر .5
 والغرغرة والبصق

مھمةمعلومات   
 ضع قطعة فمویة بین أسنانك وأغلق شفتیك. • مالحظة

 یوجد في النافذة أرقام تحسب الجرعة • فارغ؟
 " أنھ فارغ وبالتالي تخلص منھ0تعني " •

 تحقق من تاریخ الصالحیة المدون في الجزء الخلفي من الجھاز • منتھي الصالحیة؟

 حافظ على إبقاء الجھاز في حالة جافة • تذكیرات
 داخل الجھازال تتنفس  •
 في نفس الوقت كل یوم. –استعملھ مرة واحدة یومًیا  •
 ال تقم بسد فتحات الھواء بأصابعك. •
 .: امسح القطعة الفمویة بمندیل جاف أو قطعة قماشالتنظیف•

یك و/أو العالج. إذا كان لد ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .رجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة الصحیة المناسبأسئلة محددة، یُ 

Arabic-Ellipta
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 تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو
 بخاخ

  بخاخ أنفي (جمیع األعمار)

 ھز وأزل الغطاء .2 امسح أنفك .1

اضغط لألسفل عندما  .3
 ال تستنشقتتنفس، 

 استبدال الغطاء .5 تذكیر .4

 معلومات مھمة
 تحقق من تاریخ انتھاء الصالحیة على الملصق. • منتھي الصالحیة؟

 :3لخطوة ا • تذكیرات
o ضع طرف البخاخ األنفي في المنخر.
o  الطرف نحو أذنك في نفس االتجاهوجھ.
o قم بسد المنخر اآلخر بأصبعك.
o  استخدام البخاخ حتى یتسنى امتصاص الرذاذبعد ال تستنشق أو تمسح أنفك لبضع دقائق.
o ضع مندیل تحت أنفك.

 بشكل أفضل إذا تم استخدامھ یومیًا لعدة أسابیع على األقل. البخاخیعمل ھذا  •
 .یُستخدم حسب الوصفة الطبیة •
 .یخزن في درجة حرارة الغرفة، بعیًدا عن الضوء المباشر •
 راجع التوجیھات المرفقة مع البخاخ األنفي خاصتك. التنظیف:•

ك أسئلة و/أو العالج. إذا كان لدی ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .رجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة الصحیة المناسبمحددة، یُ 

Arabic-Nasal Spray
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