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 :عنوان آموزش

 چگونه از اسپري استفاده كنیم                                                           

  : قسمتهاي خمتلف یك اسپري 
  درپوش -
 بدنه اسپري -

  
  : مراحل استفاده از اسپري 

  
از نظر متیزي چك كنید و سپس اسپري را خوب  درپوش را بردارید و آن را - ١

  .تكان دهید
بار استفاده مي كنید یا مدتي از آن استفاده  وقيت اسپري را براي اولني - ٢

 .یك پاف را بطور آزمایشي به بريون ختلیه كنید. نكرده اید
 .اسپري را بني دو انگشت خود نگه دارید  - ٣
سـپس  . ها خـايل شـوند   از راه دهان نفس خود را بريون بفرستید تا ریه  - ۴

البته توجه كنید كه  سریعًا خبش دهاني را میان دنداا یتان نگه دارید ،
 .ریدیآنرا گاز نگ

سرتان را كمي به عقب خم . لبها را آرام دور قسمت دهاني ، حلقه كنید  - ۵
منایید و از راه دهان آرام نفس بكشید و اسپري را یكبار فشار دهید تا 

 .ني هنگام به آرامي و عمیق نفس بكشیددرمه. دارو خارج شود 
ثانیه یا هر قدر كـه   ١٠اسپري را از دهانتان بردارید و نفس خود را  - ۶

 .مي توانید نگه دارید و سپس آرام از راه دهان نفس را خارج كنید
اگر مصرف اسپري ، بیش از یكبار توصیه شده است به مدت یك دقیقه صرب كنید و 

  . هیدسپس كلیه مراحل را اجنام د
P قبل از فشردن اسپري به آرامي و از راه دهان نفس بكشید.  
P     قبل از استفاده از اسپري براي كمك به جذب هبرت مـي توانیـد جرعـه اي آب

  .بنوشید
P   بعد از استفاده نیز مي توانید آب را دردهانتان غرغره كرده و دهانتـان

  .را بشویید
P براي یادگريي هبرت مراحل را جلوي آینه مترین و تكرار منایید.  
  

  .ه به نكات زیر ضروري مي باشددرمورد بچه ها توج
P الزم اسـت والـدین   . ه از اسپري احتیاج به كمك دارنـد  دبچه ها در استفا

ابتدا خودشان تكنیك را بدرسيت یاد بگريند سپس به كودك شان اسپري كـردن را  
  .بیاموزند

  
  :یز كردن و شستشومت
  

  :مشا باید حداقل یكبار درهفته اسپري تان رامتیز منایید
بدنه فلزي را از درون بدنه پالستیكي بريون بیاورید و قطعه ي دهاني را  - ١

  .جدا كنید
 .بدنه فلزي را درون آب نگذارید و زیر آب نشویید  - ٢
اتاق ، پس از شستشو قطعات پالستیكي آا را كناري بگذارید تا با دماي  - ٣

 .نباید از گرماي اضايف براي خشك منودن استفاده كنید. خشك شوند 
 .سپس قطعات را به هم متصل كنید و آنرا در جاي خشك وخنگ نگهدارید - ۴

  
  

  : هشدارها
  
Pورت عدم هببودي و مشا باید طبق دستور پزشكتان از اسپري استفاه كنید و در ص

دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات 

،درماني  هبداشيت
 هتران



  .ددي تر به پزشكتان اطالع دهییا ظهور عالئم ج
P د باشید تا دارو با جشـما ن مشـا متـاس    وهنگام اسپري كردن مراقب چشمان خ

  .پیدا نكند
P اسپري را دور از دسرتس كودكان نگه دارید.  
P اسپري را درجاي خشك و خنك نگه دارید و از یخ زدگي خفظ كنید.  
P    توجه داشته باشید كه پس از خايل شدن اسـپري آن را دور بیاندازیـد و از

  .ندن آن اجتناب كنیدسوزا
  

 


