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نحوه استفاده از اسپری  

 تنفسی
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

 .از هربار مصرف دهان  را با آب  شستشو دهید  

درمووورد ارووهوورب هوواب بووووو ووومووتوواز ن              -

ف وکسیتایدضر رب  ارت  جهت  ج وویویورب از      

برفک  دهان، یک ربع بعد دهان را کامالً  بوا آب      

نمک یا ررم شستشو   یا حتی  با آب موعوموو وی     

 . شستشو دهید 

 آسم یار یا دم یار

هریاه بیمار از ر ش هاب قب ی ارتفاده کند   وی    

نتیجه مط وب حاصل نشود ارتفاده از این  روی وه   

 .به  ب توصیه می شود 

 :روش کار 

ارهرب را به رر آرم یار متصل   قسمت دیگر آن   

کهسول را به توعوداد فواف      .  را در دهان قرار دهید

تجویز شده در داخل آرم یار فشار دهید   رهو   

 .ثانیه در داخل آن تنف  کنید  03به مدت 
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 :نکات قابل توجه  

ایر مصرف  دار  بیش از یک بار تجویز شده موالوالً د        -

فاف  به  مدت  یک دقیقه  صبر کنید   ره   کو ویوه      

 .مراحل را  مجدداً تورار کنید 

ف  از اتمام کار در صورت نیاز دهانه ارهرب را تمویوز     -

 . کرده   ره   در فوش دهانی را به جاب خود بگذارید 

از فاف کردن  ارهرب تنفسی به داخول  ششوم           -

 .فرهیز کنید 

در صورتی که از شند نوع ارهرب در یک رواتوت        -

مشخص ارتفاده می کنید  بهتر ارت ارهرب هوا را    

به فاص ه  یک ربع  تا نیم  راتت از یودیگر مصورف  

 .کنید  

همواره به خاطر داشته باشیود  اروهورب هواب             -

که یشاد کونونوده    (  را متر ل) را بوتامول   رر نت

بر نش  هستند را نیم راتوت قوبول از اروهورب            

 .بو ومتاز ن یا ف وکسیتاید ارتفاده کنید 

درمورد ارهرب هاب را وبووتواموول   رور نوت            -

 براب ج وییرب  از خشوی دهان  ف  ( را متر ل)
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درایون  . نف  را کامالً  بیر ن دهید  تا ریه ها خا ی شود 

هنگام  قسمت  دهانی ارهرب را بین  دندانوهوا  قورار        

دهید   بالفواصو وه  قسوموت           

دهانی  را محوم  بوا  وه هوا           

 .بگیرید 

 

 

رر را کمی به تقه  بگیرید  تا مسیر تنفسی  کواموالً    )  

 .(باز شود 

 

قوطی ف زب ارهرب را فشار دهیود   

تا دار  آزاد شود درهمین هنوگوام    

به آرامی    به طور تمیق نوفو      

 .بوشید 

 

ارهرب  را از دهان  خود بردارید   نف  خود را  حداقل 

ثانیه  نگه دارید  تا دار  کامواًل جوذب شوود          03براب 

 .ره  به  آرامی  نف  را خارج کنید 

 مراحل استفاده  از اسپری تنفسی  

 .ارهرب  را  به  خوبی  توان دهید 

 

 

درفوش  را از قسمت افشانه  ارهورب   

 .بردارید 

 

 

 

ایر ارهرب  را براب  ا  ین بار ارتفاده می کنویود  یوا        )  

مدتی  از آن ارتفاده نورده اید قبل  از مصرف یک فواف     

 . (را به طور   آزمایشی  به بیر ن تخ یه کنید 

 . (دقت کنید  دهانه  ارهرب تمیز باشد ) 

ارهرب  را بین  انوگوشوت     

 .شست  اشاره بگیرید 

 آشنایی با اجزاء  یک  اسپری 

 :هرارهرب  تنفسی  از ره قسمت  تشویل شده ارت 

  بدنه  فالرتیوی 

   در فوش  دهانی 

   ظرف ف زب محتوب دار 

 

 

 

 

 

بهتر ارت  قطعه  فالرتیوی  اروهورب  بوه خصوو             

قسمت دهانی آن  را  هر  شند  ر ز یوبار با آب  نویوموه    

یرم  شسته   ره   خشک  کنید   موجوددًا  ظورف         

به خاطر داشته بواشویود     .  ف زب  را داخل  آن قرار دهید 

مصرف صحیح ارهرب   تنفسی  یوی از اصول  درموان      

درغیر این صورت  ناشار خواهید شد  بوه      .   شما ارت  

 .دفعات  درمان خود  را تورار کنید 


