
 

 دستور العمل 

 استفاده از اسپری

 

 

 

 تمیزکردن و شستشو:

 شما باید حداقل یکبار در هفته اسپری تان را تمیز نمایید.

 بدنه فلزی را از درون بدنه پالستیکی بیرون بیاورید و قطعه

 ی دهانی را از هم جدا کنید.

.بدنه فلزی را درون آب نگذارید و زیر آب نشویید 

 .سپس آنها را کناری بگذارید تا با دمای اتاق؛ خشک شوند

 نباید از گرمای اضافی برای خشک نمودن استفاده کنید.

    سپس قطعات را به هم متصل کنید و آنرا در جای خشک و

 خنک نگه دارید.

 هشدارها:

*شما باید طبق دستور پزشک تان از اسپری استفاده کنیدد و درودورت مدد        

 بهبودی و یا ظهور مالئم جدی تر به پزشکتان اطالع دهید.

*هنگا  اسپری کردن مراقب چشم تان باشید تا دارو با چشم تان تماس پیددا     

 نکند.

 *اسپری را دور از دسترس بچه ها نگه دارید.

 *اسپری را در جایی خشک و خنک نگه دارید و از یخ زدگی حفظ کنید.

*توجه داشته باشید که پس از خالی شدن اسپری آن را دور بیاندازید و هرگدز       

 .حتی اسپری خالی را سوراخ نکنید و از سوزاندن آن اجتناب کنید
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. از راه دهان نفس خود را بییرون بفرسیتید تیا ریی  هیا خالیی 4

شوند. سپس سریعا بخی  دهیانی را در مییان دنیداناایتان ن ی  

 دارید؛ البت  توج  کنید ک  آنرا گاز ن یرید.

. لب ها را آرام دور قسمت دهانی؛ حلق  کنید. سرتان را کمی 9

ب  عقب خم نمایید و از راه دهیان آرام نفیس بییشید و اسیپری 

را یک بار فشار دهید تیا دارو خیارش شیود. درهمیین هن یام بی  

 آرامی و عمیق نفس بیشید.

 

ثانی  یا 01. اسپری را از دهان تان بردارید و نفس خود را 6

هر قدر ک  می توانید ن   دارید و سپس آرام از راه دهان 

 نفس را خارش کنید. 

 

  اگر میرر  اسیپری؛ بیی  از ییک بیار توریی  شیده اسیت بی
 مدت یک دقیق  ربر کنید و سپس کلی  مراحل را انجام دهید.

 توج  :

 نباید سریع ب ذرید. 3و2از مراحل * 

 * قبل از فشردن اسپری ب  آرامی و از راه دهان نفس بیشید.

*قبل استفاده از اسپری برای کمک ب  جذب باتر می توانیید جرعی  ای 

 آب بنوشید.

*بعیید از اسییتفاده نیییز مییی توانییید آب را در دهانتییان  ر ییره کییرده و 

 دهانتان را بشویید.

 *برای یادگیری باتر مراحل را جلوی آین  تمرین و تیرار نمایید.

 درمورد بچ  ها توج  ب  نیات زیر ضروری می باشد:

*بچیی  هییا در اسییتفاده از اسییپری احتیییاش بیی  کمییک دارنیید.  زم اسییت 

والدین ابتدا خودشان تینیک را بدرسیتی  ییاد گیرنید. سیپس بی  کیود  

 شان اسپری کردن را بیاموزند.

 

 

  مراحل استفاده از دم یار:

 

قبل از استفاده از اسپری تان این مطالب رابادقت :خوانده و 

 از دستورالعمل های آن پیروی کنید.

 قسمت های مختل  یک اسپری:

 درپو  -                
 بدن  اسپری -                

 مراحل:  

. درپو  رابرداریید وآن را ازنریر تمییزی چیک کنیید و 0
 سپس اسپری را خوب تیان دهید.

 

. وقتی اسپری را بیرای اولیین بیار اسیتفاده میی کنیید ییا 2

مییدتی از آن اسییتفاده نیییرده اییید؛ یییک پییا  را بطییور 

 آزمایشی ب  بیرون تخلی  کنید.

. مطابق شیل اسپری را بین دو ان شت خود ن   3

  دارید.
 


