
کنید! کنترل را آسم حاال ھمین  
آسم با زندگی  

کودکان آسم محلی خدمات  

محلی آسم کودکان زیر  از منابع خدماتاین سند بر مطالبی تاکید دارد کھ 
 اقتباس شده است:

)2018م (نوامبر روش زندگی با آسھمین حاال آسم را کنترل کنید!  •
) 2018(نوامبر  شمای تصویری دستگاه آسم •

توانم ھمین حاال من می
آسم خود را کنترل کنم!

https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/
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Farsi 
نام زبان مورداستفاده در این سند 

(بھ انگلیسی) 

زبان ترجمھ فارسی

 روی شماره صفحھ کلیک کرده و بھ صفحھ موردنظر بروید

مطالب فھرست
شرح فارسی

4 1 دوری کنیداز عوامل تحریک کننده خود 
5 2 روش کار دارو و زمان استفاده آن را بدانید
5 3 از دستگاه درست با تکنیک درست استفاده کنید
یار/پافر با دم • 6

 4اسپیسر و ماسک (تا 
سال)

 هب طوبرم یاهلمعلاروتسد • 7
 مسآ هاگتسد

 هدش یریگهزادنا زود اب یرپسا
(MDI)/ رفاپ 

 رسیپسا و کسام اب رفاپ/رایمد
 (لاس 4 یالاب)

 دیسکوس • 8

 یار توربودم • 9

 یار چرخشیدم • 10

11 یار الیپتا (دم • 
 بیضوی)

21  اسپری دماغی• 

درمان خود را برنامھ  413

کنید! کنترل را آسم حاال ھمین
آسم با زندگی  

کودکان آسم محلی خدمات  

http://www.ucalgary.ca/icancontrolasthma
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خس، شوار کرده و باعث عالئمی مثل سرفھ، خستواند نفس کشیدن را دآسم می
 تنگی نفس یا سفتی قفسھ سینھ شود

ھای ساده برای کنترل آسم عبارتند از:گام

توانید از عوامل تحریک ھر زمان کھ می) 1
 کنیدکننده خود پرھیز 

) روش استفاده از داروی خود و زمان 2
 استفاده از آن را بدانید

تکنیک درست استفاده ) از وسیلھ درست با 3
 کنید

خود را دنبال کنید درمان ) دستور4

 شود:در موارد زیر آسم بھ خوبی کنترل می

در طول روز عالئمی ندارید •
در طول شب عالئمی ندارید •
محدودیتی در انجام فعالیت فیزیکی عادی ندارید •
از مدرسھ یا کار غیبت نداشتید •
برای ورزشگر گاھی ندارید، م دھندهتسکیننیاز بھ داروی  •

 کند. کنترل را شما زندگی نباید آسم

کنید! کنترل را خود آسم اکنونھم توانیدمی شما

ھای ساده را بھ یاد بسپارید.گام

. از عوامل 1
تحریک کننده خود 

دوری کنید.

. داروی خود را 2 +
 مصرف کنید.

یارھای خود . دم3 +
را درست استفاده 

کنید.

رل آسمکنت =

توانم ھمین حاال من می
آسم خود را کنترل کنم!

http://www.ucalgary.ca/icancontrolasthma
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 . از عوامل تحریک کننده خود دوری کنید.1

چکار باید کرد؟
 کنندهعوامل تحریک

آسم  
سیگار نکشید. ھرگز اجازه سیگار کشیدن در منزل یا 

ماشین را ندھید. 
مصرف 
تنباکو

ھا را بشویید. بھ محض مشاھده اولین عالمت مرتب دست
آسم خود عمل  درمانسرماخوردگی یا آنفلوآنزا طبق دستور 

کنید. 

سرماخوردگی 
و 

آنفلوآنزا
از حیوانات خانگی دارای خز، مو و پر پرھیز کنید. مرتب 

 حیوانات خانگی را بشویید. 
پوستھ 

حیوانات 

ھا را ببندید (بھار و پاییز). افشانی پنجرهدر فصل گرده
در ماشین یا خانھ از تھویھ ھوا استفاده کنید. از چمن 

کوتاه شده دوری کنید.  تازه

 گرده

ای در فصل ھای پوسیده، پسماند باغ و چمن قھوهاز برگ
 بھار و پاییز دوری کنید. 
 حفظ کنید. %50در خانھ، رطوبت را زیر 

 ھا را خشک نگھ دارید.ھا و زیرزمینحمام

 کپک

 رخت خواب را با آب داغ بشویید. 
 مرتب جارو کشیده و گردگیری کنید.

 ھا استفاده کنید.اورھای ضدغبار برای بالش و تشکاز ک

 غبار

توانید از مواد شیمیایی و دود پرھیز کنید. ھر زمان می  بوھای قوی

تواند باعث تحریک آسم شود. وقتی تغییرات آب و ھوایی می
 شود، در منزل بمانید. دمای بیرون باعث تحریک آسم می

 آب و ھوا

شود در محل تحریک آسم شما می وقتی کیفیت ھوا باعث
 سرپوشیده بمانید. از دود آتش دوری کنید. 

 آلودگی ھوا

زا خودداری کنید. مدیریت استرس را ھای استرساز موقعیت
 بیاموزید. 

عواطف 

 فعالیت
 برای حفظ سالمت، مرتب ورزش کنید.

دقیقھ قبل از ورزش از  10-15اگر الزم است، 
 خود استفاده کنید.  دهدھنداروی تسکین

http://www.ucalgary.ca/icancontrolasthma
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ھا را کارکرد و زمان استفاده از آن -داروھای خود را ھمراه داشتھ باشید . 2
بدانید

ایمن ھستند.  ھا مصرف شده و ثابت شده است کھ اثربخش وداروھای آسم سال
». ھادھندهتکسین«و » گرھاکنترل«دو نوع داروی استنشاقی وجود دارد، 

ھستند کھ بھ درمان و کاھش تیکواستروئید کننده کوری کنترلداروھا •
کنند و میزان حساسیت ھای ھوایی شما کمک میمخاط و ورم در راه

 دھند. را کاھش میکننده ھا نسبت بھ عوامل تحریکآن
عالئمی ندارید، ھر روز مصرف کنید تا آسم خود  ھا را حتی اگرآن •

را بھ خوبی تحت کنترل قرار دھید. 

 ھاکنندهکنترل

ھای ھوایی شما ھای اطراف راهدھنده موقتًا ماھیچھداروھای تکسین •
 نفس یا سفتیرا آرام کرده و عالئمی مثل سرفھ، خس خس، تنگی 

قفسھ سینھ را کاھش ددھند. 

ھادھندهتسکین

تاریخ انقضا یا تمام شدن داروی خود را بدانید •
آن را عوض کنیدیار شما افتاده یا شکستھ اگر شیر دم •
داروھای آسم خود ھمھ ھای مربوط بھ آسم خود، در ھمھ وقت ویزیت •

 را ھمراه بیاورید. 

 یادآوری مھم

کنندهکنترل دھندهتسکین

ھای ھواییراه ھای ھواییراه 

و مخاطی متورم عادی »فشرده شده« عادی  ”

 را بررسی کنید. تکنیک کاربرد اسپری 3
  ھای شما برسداست کھ از تکنیک درست استفاده کنید تا ھمھ دارو بھ ششمھم 
 تکنیک خود را بررسی کنید ،در ھر ویزیت آسم 
  از تارنمایhttps://ucalgary.ca/icancontrolasthma/devices ھای تصویری را ببینید.روش 

http://www.ucalgary.ca/icancontrolasthma
https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/devices
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 ھای مربوط بھ دستگاه آسمدستورالعمل 
 )/ پافرMDIگیری شده (با دوز اندازه یاردم
 سال) 4/پافر با ماسک و اسپیسر (تا یاردم

. باز 1
کنید

. تکان 2
دھید

. بھ سمت پایین 4 کنید.. وارد 3
فشار دھید

. آب بنوشید 7 یادآور. 6 . دم و باز کنید5
یا مسواک بزنید

اطالعات مھم
 آدرس تارنمای آموزش تصویری و ویدئویی دستگاه: •

https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/inhaler_with_mask.swf 
ویدئو

 شودیار بدون اسپیسر توصیھ نمیاستفاده ازدم •
شود از اسپیسر با دھانھ استفاده کنید تا تحویل دارو بھ شش توصیھ می •

بھبود یابد. 

 توجھ

 بزرگسال ھستند.ھا در سایزھای ویژه نوزاد، کودک و ماسک •
ماسک نباید چشم شما را بپوشاند. •
.پوشانددھان و بینی شما را میخوب اطمینان حاصل کنید کھ ماسک  •

 اندازه ماسک

اگر شیرھای اسپیسر شکستھ یا افتاده، آن را عوض کنید. •
: در آب صابون گرم شناور کنید. بگذارید خشک شود. تمیزکردن •

 اسپیسرھا

رسد یا تکان خوردن مایع را احساس سبک بھ نظر می آن را تکان دھید. اگر •
 کنید، خالی است و باید عوض شود. نمی

یعنی خالی است. آن را دور بیندازید. » 0«ھا شمارنده دارند. بعضی دستگاه •

خالی؟ 

قوطی فلزی را از پوشش پالستیکی خارج کرده و تاریخ انقضای روی قوطی را  •
چک کنید. 

 منقضی شده؟

ذخیره شود.  MDIدرپوش روی پوشش پالستیکی را سرجای خود قرار دھید تا  •  یادآور

این مطالب فقط با ھدف ارایھ اطالعات تھیھ شده است. نباید از آن بھ عنوان توصیھ، 
دستورالعمل و یا درمان پزشکی استفاده کرد. اگر سوال خاصی دارید، لطفا با پزشک 

کنید.یا متخصص سالمت مناسب مشورت 

 

Farsi-MDI with spacer and mask

صفحھ 6 

http://www.ucalgary.ca/icancontrolasthma
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دستورالعملھای مربوط بھ دستگاه آسم اسپری 
با دوز اندازه گیری شده )MDI(/ پافر دمیار/

پافر با ماسک و اسپیسر )باالی 4 سال( 

. باز 1
کنید

. تکان 2
دھید

. وارد کنید3 . بھ سمت پایین 4
بفشارید

آرام نفس عمیق بکشید . 5
و نگھ دارید.

. یادآور6 بنوشید یا . آب 7
مسواک بزنید

اطالعات مھم
 آدرس تارنمای آموزش تصویری و ویدئویی دستگاه: •

https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/inhaler_with_spacer_1.swf 
ویدئو

 شود.یار بدون اسپیسر توصیھ نمیاستفاده ازدم •
. ھا را ببنیدید (مثل مکیدن نی)دھانھ را بین دندان قرار داده و لب •
بکشید.نفس عادی  6توانید نفس خود را نگھ دارید، * اگر نمی •

 توجھ

اگر شیرھای اسپیسر شکستھ یا افتاده، آن را عوض کنید. •
دھد کھ نفس خود را ُکند کنید.: صدای سوت ھشدار میصدای سوت •
: در آب صابون گرم شناور کنید. بگذارید خشک شود. تمیزکردن •

 اسپیسرھا

رسد یا تکان خوردن مایع را احساس آن را تکان دھید. اگر سبک بھ نظر می •
 کنید، خالی است و باید عوض شود. نمی

یعنی خالی است. آن را دور بیندازید. » 0«ھا شمارنده دارند. بعضی دستگاه •

خالی؟ 

قوطی فلزی را از پوشش پالستیکی خارج کرده و تاریخ انقضای روی قوطی را چک  •
کنید. 

 منقضی شده؟

ذخیره شود.  MDIدرپوش روی پوشش پالستیکی را سرجای خود قرار دھید تا  •  یادآور

این مطالب فقط با ھدف ارایھ اطالعات تھیھ شده است. نباید از آن بھ عنوان توصیھ، 
دستورالعمل و یا درمان پزشکی استفاده کرد. اگر سوال خاصی دارید، لطفا با پزشک یا 

کنید.متخصص سالمت مناسب مشورت 

Farsi-MDI with spacer

صفحھ  7 

http://www.ucalgary.ca/icancontrolasthma
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دستورالعمل دستگاه آسم   
یار پودر خشکدم  
سال بھ باال) 6( سدیسکو

. فشرده و باز 2 . بستھ است1
کنید

. بکشید و 3
کلیک کنید

. بازدم کنید4 . یک نفس عمیق بکشید و 5
نگھ دارید

. دھان را شستھ و آب 6
را بیرون بریزید

. فشار دھید 7
تا بستھ شود

اطالعات مھم
 آدرس تارنمای آموزش تصویری و ویدئویی دستگاه: •

https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/inhaler_with_spacer_1.swf 
ویدئو

ھا را ببنیدید (مثل مکیدن نی)دھانھ را بین دندان قرار داده و لب •  توجھ

» 0« -شماردپنجره اعدادی دارد کھ میزان دوز را با شمارش معکوس می •
 یعنی خالی است. آن را دور بریزید. 

خالی؟ 

تاریخ انقضا را در پشت دستگاه بررسی کنید. • منقضی 
 شده؟

 دیکوس را خشک نگھ دارید. •
آن نفس نکشید.در  •
بعد از استفاده ببندید. •
نظافت: دھانھ را با یک دستمال یا پارچھ خشک تمیز کنید. •

 یادآور

این مطالب فقط با ھدف ارایھ اطالعات تھیھ شده است. نباید از آن بھ عنوان توصیھ، 
دستورالعمل و یا درمان پزشکی استفاده کرد. اگر سوال خاصی دارید، لطفا با پزشک یا 

خصص سالمت مناسب مشورت کنید.مت

 

Farsi-Diskus

صفحھ 8 
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 دستورالعمل دستگاه آس
سال بھ باال) 6توربوھیلر (-دمیار توربو  

. بستھ 1
است

. بچرخانید 2
و باز کنید

3 .
بچرخانید

. کلیک 4
کنید

. بازدم کنید5 . نفس عمیق بکشید و 6
نگھ دارید

. دھان را شستھ و آب 7
را بیرون بریزید. 

بچرخانید . 8
تا بستھ شود

اطالعات مھم
 آدرس تارنمای آموزش تصویری و ویدئویی دستگاه: •

https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/turbuhaler_1.swf 
ویدئو

ھا را ببنیدید (مثل مکیدن نی)دھانھ را بین دندان قرار داده و لب •  توجھ

رسد، پنجره روی دستگاه رنگ قرمز را می 20وقتی دوز باقیمانده بھ  •
دھد. نشان می

وقتی پنجره کامال، قرمز است، دستگاه خالی است. آن را دور بیندازید. •
دھد. آن را نیز نشان می» 0«ھا وقتی خالی است عدد پنجره بعضی دستگاه •

را دور بیندازید. 

خالی؟ 

درپوش را برداشتھ و تاریخ انقضای دستگاه را چک کنید. • منقضی 
 شده؟

توربوھیلر را خشک نگھدارید.  •
در دستگاه نفس نکشید. •
بعد از استفاده درپوش را ببندید. •
نظافت: دھانھ را با یک دستمال یا پارچھ تمیز کنید. •

 یادآورھا

این مطالب فقط با ھدف ارایھ اطالعات تھیھ شده است. نباید از آن بھ عنوان توصیھ، 
دستورالعمل و یا درمان پزشکی استفاده کرد. اگر سوال خاصی دارید، لطفا با پزشک یا 

متخصص سالمت مناسب مشورت کنید.

 

Farsi-Turbuhaler

صفحھ  9 

http://www.ucalgary.ca/icancontrolasthma
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 دستورالعمل دستگاه آسم
یار پودر خشکدم  

سال بھ باال) 6یار چرخشی (دم

. بستھ 1
است.

. درپوش را 2
چرخانده و 
خارج کنید. 

. بازدم کنید.3

. نفس عمیق بکشید 4
و نگھ دارید. 

. درپوش را بچرخانید 5
و ببندید.

. دھان را شستھ و آب 6
را بیرون بریزید. 

اطالعات مھم
ھا را ببنیدید (مثل مکیدن نی)دھانھ را بین دندان قرار داده و لب •  توجھ

کنید، میزان دوز را با پنجره اعدادی دارد کھ ھر بار درپوش را باز می •
شمارد.شمارش معکوس می

توانید درپوش را با چرخانده وقتی دستگاه خالی است، قفل شده و دیگر نمی •
را در بیندازید.باز کنید. آن 

خالی؟ 

تاریخ انقضا روی درپوش است. • منقضی 
 شده؟

درپوش را بچرخانید تا یک صدای کلیک بشنوید.  •
در دستگاه نفس نکشید. •
یار چرخشی را خشک نگھ دارید.دم •
نظافت: دھانھ را با یک دستمال یا پارچھ تمیز کنید. •

 یادآورھا

از آن بھ عنوان توصیھ،  این مطالب فقط با ھدف ارایھ اطالعات تھیھ شده است. نباید
دستورالعمل و یا درمان پزشکی استفاده کرد. اگر سوال خاصی دارید، لطفا با پزشک یا 

متخصص سالمت مناسب مشورت کنید.
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دستورالعمل  یار پودر خشکدم
 دستگاه آسم

بیضوی)یار دمالیپتا (  

. بکشید و باز 1
کنید تا صدای 
کلیک بشنوید

کنید. بازدم 2 . نفس عمیق بکشید 3
و نگھ دارید

. بخش تھویھ 4
ھوا را مسدود 

نکنید

یار را . دم6 . بازدم کنید5
ببندید

. دھان را 7
بشویید، قرقره 
کنید و آب را 
دور بروزید.

اطالعات مھم
ھا را ببنیدید (مثل مکیدن نی)دھانھ را بین دندان قرار داده و لب •  توجھ

شمارد.دارد کھ میزان دوز را با شمارش معکوس میپنجره اعدادی  •  خالی؟

تاریخ انقضا روی درپوش است. •  منقضی شده؟

دستگاه را خشک نگھ دارید.  •
در دستگاه نفس نکشید. •
ھر بار در یک ساعت مشخص.  -در روز یکبار استفاده کنید •
بخش تھویھ ھوا را با انگشت مسدود نکنید. •
دستمال یا پارچھ تمیز کنیدنظافت: دھانھ را با یک •

 یادآورھا

این مطالب فقط با ھدف ارایھ اطالعات تھیھ شده است. نباید از آن بھ عنوان توصیھ، 
دستورالعمل و یا درمان پزشکی استفاده کرد. اگر سوال خاصی دارید، لطفا با پزشک یا 

متخصص سالمت مناسب مشورت کنید.

 

Farsi-Ellipta

صفحھ  11 

http://www.ucalgary.ca/icancontrolasthma


Reviewed December 2018 Visit our website www.ucalgary.ca/icancontrolasthma 

 ستورالعمل
دستگاه آسم

 اسپری
 (ھمھ سنین) دماغی  اسپری

. بینی خود 1
را تمیز کنید

. تکان دھید 2
و سرپوش را 

بردارید

. ھمین طور کھ نفس 3
کشید، آن را بھ سمت می

خس خس پایین فشار دھید. 
ید.نکن

. یادآور: گام4
را با سوراخ  3

دیگر بینی 
انجام دھید

. درپوش را5
بگذارید

اطالعات مھم
تاریخ انقضا را روی برچسب بررسی کنید.  •  منقضی شده؟
:3گام  •

o  .نوک اسپری دماغی را در سوارخ بینی قرار دھید
o  .نوک را بھ سمت گوش ھمان سمت بگیرید
o  .سوراخ دیگر بینی را با انگشت خود مسدود کنید
o  چند دقیقھ بعد از اسپری کردن بینی خود را تمییز نکرده و

خس خس نکنید تا پودر فرصت جذب داشتھ باشد. 
o .یک دستمال زیر بینی خود قرار دھید

از این اسپری استفاده  در روز یک بارحداقل چند ھفتھ، اگر  •
بھترین نتیجھ را خواھد داشت.کنید، 

طبق تجویز مصرف کنید. •
در دمای اتاق و دور از خورشید نگھداری کنید.  •
نظافت: بھ دستورالعمل ھمراه اسپری دماغی مراجعھ کنید. •

 یادآورھا

این مطالب فقط با ھدف ارایھ اطالعات تھیھ شده است. نباید از آن بھ عنوان توصیھ، 
پزشک یا دستورالعمل و یا درمان پزشکی استفاده کرد. اگر سوال خاصی دارید، لطفا با 

متخصص سالمت مناسب مشورت کنید.
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کنترل کننده )ھر روز(

تسکین دھنده )ھر زمان نیاز دارید(
دارو

/ /

دارو
/

دوز
/

رنگ

کنترل گر

آمبوالنس خبر کنید ::

عالئم بسیار شدید- تنفس بسیار سریع، تقال برای نفس •
کشیدن، مشکل در گفتار، لبان یا ناخن کبود و خاکستری

ھر چند دقیقھ داروی التیام بخش بدھید تا کمک از 
راه برسد

•

با حفظ خونسردی تا زمان رسیدن کمک، بھ کودک •
خود آرامش بدھید. 

:در موارد زیر بھ اورژانس بروید

•

•

:

•

راجع طبیب قریًبا إذا 

عالئم آسم شما بھتر نمی شود، حتی وقتی 
داروی بیش تر مصرف می کنید

شما  اغلب بھ داروی مسکن خود نیاز دارید•

اسپری (می توانید ھر چھار ساعت استفاده کنید)
ساعت استفاده کنید)

اگر ظرف 3-2 روز خوب نشدید، بھ پزشک مراجعھ کنید.

JU
LY

 2
01

6

___________________________________ تاریخ:  طرح آسم کمی برای: __________________________________________
ھدف

for the 24/7 health information and advice line Questions or concerns? In Alberta, call 

داروی تسکین دھنده حتی  3ساعت دوام ندارد

پوست اول گردن، بین دنده ھا یا زیر استخوان سینھ موقع 
نفس کشیدن بھ داخل کشیده می شود.

کودک از خوردن و نوشیدن پرھیز می کند

•

Fa
rs
i

______________________________________________________________________________________________________

# of Days

دارو
/ /

دوزرنگ

دارو
/ /

دارو
/

دوز
/

رنگ

/ /

دوز رنگ

دارو دوز رنگ

دوز رنگ

کودک انرژی برای بازی کردن یا حرکت کردن 
ندارد

•
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