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  مركز آموزشي،تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي

 ؟چگونه از اسپري استفاده كنيم

 

 مختلف يك اسپري : قسمتهاي 

 درپوش 

 بدنه اسپري 

 

 مراحل استفاده از اسپري : 

 

 درپوش را برداريد و آن را از نظر تميزي چك كنيد و سپس اسپري را خوب تكان دهيد. -1

بار استفاده مي كنيد يا مدتي از آن استفاده نكرده ايد. يكك پكار را بركور     وقتي اسپري را براي اولين -2

 نيد.آزمايشي به بيرون تخليه ك

 اسپري را بين دو انگشت خود نگه داريد . -3

از راه دهان نفس خود را بيرون بفرستيد تا ريه ها خالي شوند . سپس سكرياا  بخكد دهكاني را ميكان      -4

 ريد.يالبته توجه كنيد كه آنرا گاز نگ دندانها يتان نگه داريد ،

نماييكد و از راه دهكان آرام    لبها را آرام دور قسمت دهاني ، حلقه كنيد . سرتان را كمي به عقك  خك    -5

نفس بكشيد و اسپري را يكبار فشار دهيد تا دارو خارج شود . درهمين هنگام به آرامي و عميق نفكس  

 بكشيد.

ثانيه يا هر قدر كه مي توانيد نگه داريد و سكپس آرام   11اسپري را از دهانتان برداريد و نفس خود را  -6

 از راه دهان نفس را خارج كنيد.

 

اسپري ، بيد از يكبار توصيه شده است به مدت يك دقيقه صكبر كنيكد و سكپس كليكه مراحكل را      اگر مصرر 

 انجام دهيد. 

 .قبل از فشردن اسپري به آرامي و از راه دهان نفس بكشيد 

 .قبل از استفاده از اسپري براي كمك به جذب بهتر مي توانيد جرعه اي آب بنوشيد 

 .باد از استفاده نيز مي توانيد آب را دردهانتان غرغره كرده و دهانتان را بشوييد 

 .براي يادگيري بهتر مراحل را جلوي آينه تمرين و تكرار نماييد 

 

 ه به نكات زير ضروري مي باشد.درمورد بچه ها توج

 دا خودشان تكنيك را بدرستي ياد ه از اسپري احتياج به كمك دارند . الزم است والدين ابتدبچه ها در استفا

 بگيرند سپس به كودك شان اسپري كردن را بياموزند.
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 تميز كردن و شستشو:

 

 شما بايد حداقل يكبار درهفته اسپري تان راتميز نماييد:

 بدنه فلزي را از درون بدنه پالستيكي بيرون بياوريد و قراه ي دهاني را جدا كنيد. -1

 و زير آب نشوييد . بدنه فلزي را درون آب نگذاريد -2

پس از شستشو قراات پالستيكي آنها را كناري بگذاريد تا بكا دمكاي اتكا  ، خشكك شكوند . نبايكد از        -3

 گرماي اضافي براي خشك نمودن استفاده كنيد.

 سپس قراات را به ه  متصل كنيد و آنرا در جاي خشك وخنگ نگهداريد. -4

 

 

 

 

 

 

 هشدارها: 

 

دي تر به ورت عدم بهبودي و يا ظهور عالئ  جري استفاه كنيد و در صشما بايد طبق دستور پزشكتان از اسپ

 پزشكتان اطالع دهيد.

 د باشيد تا دارو با جشما ن شما تماس پيدا نكند.وهنگام اسپري كردن مراق  چشمان خ 

 .اسپري را دور از دسترس كودكان نگه داريد 

 كنيد. اسپري را درجاي خشك و خنك نگه داريد و از يخ زدگي خفظ 

 .توجه داشته باشيد كه پس از خالي شدن اسپري آن را دور بياندازيد و از سوزاندن آن اجتناب كنيد 

 

 


