
 (MDI)اسپری نحوه استفاده از  دستورالعمل

 اصل داسٍدسهاًی تَجِ کٌیذ. 5سا چک کٌیذ  ٍ تِ  پضضک ) پشًٍذُ ٍ کاسدکس( دستَس  

 

 

 تشای ٍی ضشح دّیذ.سا ّذف ٍ سٍش اًجام کاس  . ٍ تا ٍی استثاط تشلشاس کٌیذهذدجَ سا ضٌاسایی 

 

 

 دس صَست ًیاصدهیاس تکص تویض، اسپشی ، دس کٌیذ: ٍسایل هَسد ًیاص سا آهادُ 

 

 دستْا سا تطَییذ

 

  سا تپَضیذ.تویض دستکص 

 

 تَاًایی اًجام پشٍسیجش سا دس هذدجَ تشسسی کٌیذ.

 

 ذ. یسا هحکن تکاى دّ(  MDI اسپشی ) تاس 5ـ  6اص هذدجَ تخَاّیذ 

 

 .سا دس اًتْای هحفظِ لشاس دّذ MDIذ ٍ یهحفظِ دهیاس سا اص ًظش اجسام خاسجی ٍ صحت تشسسی کٌ ،دس صَست ٍجَد دهیاساص هذدجَ تخَاّیذ 

 

 جلَی دّاى لشاسدّذ. cm 4-2 گشفتِ ٍ آى سا دس فاصلِ دستگاُ سا تا اًگطت ضست دس لسوت دّاًی ٍ تا اًگطتاى هیاًی ٍ سثاتِ دس لسوت تاالییاص هذدجَ تخَاّیذ  

 

 تپَضاًذ(. ) لة ّا کاهالً لسوت دّاًی سا تایذدّذ.تاصدم ػویك اًجام دّذ ٍ لة ّا سا اطشاف لسوت دّاًی لشاس  اص هذدجَ تخَاّیذ

 

 ذ کِ سش سا کوی تِ ػمة خن کشدُ ٍ ّوضهاى تا فطشدى هخضى، داسٍ یتِ هذدجَ آهَصش دّ

  .ثاًیِ ًفس خَد سا ًگِ داسد 01ثاًیِ ًفس ػویك تکطذ ٍ تشای  3ـ  5تِ آساهی ٍ ػویك تشای 

 

 .گزاسد ٍ تا لة ّای غٌچِ تاصدم سا اًجام دّذتسا کٌاس   MDIاص هذدجَ تخَاّیذ 

 

 .فاصلِ دّذدلیمِ یا طثك دستَس پضضک  05ـ  5ثاًیِ ٍ تیي ّش  داسٍی استٌطالی  61تیي ّش پاف تِ هذدجَ آهَصش دّیذ 

 

 .صدى داضتِ تاضذ وکي است تِ ػلت رسات داسٍ احساس اقذ کِ هیتِ هذدجَ آهَصش دّ

 

 د.ِ ٍ خطک ضَضست آى تایذ دس آب گشمذ کِ یکثاس دس سٍص دستگاُ ٍ دسپَش یتِ هذدجَ آهَصش دّ 

 

 ضکل پالستیکی تایذ تا آب ٍلشم ٍ صاتَى ضست ٍ ضَ   Lذ دٍ تاس دس ّفتِ لسوت یتِ هذدجَ آهَصش دّ

 .ضَد ٍ پیص اص لشاس دادى هجذد هخضى داسٍ دس آى، ایي لسوت سا تِ خَتی تطَیذ ٍ خطک کٌذ

 دستکص ّا سا خاسج کٌیذ

 ٍسایل سا جوغ آٍسی کٌیذ.

 تطَییذ.دستْا سا 

  دس گضاسش پشستاسی ثثت کٌیذ.هؤسسِ  تضسیك سا طثك همشساتًَع داسٍ ، ساػت تضسیك ٍ ػکس الؼول 



 تصاویر نحوه استفاده از اسپری

 

 مراحل استفاده از داروی استنشاقی

 

 ( را هحکن تکاى دهیذ. MDIبار اسپزی )  5ـ  6(اس هذدجو بخواهیذ 1

 را در انتهای هحفظه قزار دهذ. MDIاس هذدجو بخواهیذ در صورت وجود دهیار، هحفظه دهیار را اس نظز اجسام خارجی و صحت بزرسی کنیذ و (2

 cm 4-2(اس هذدجو بخواهیذ دستگاه را با انگشت شست در قسوت دهانی و با انگشتاى هیانی و سبابه در قسوت باالیی گزفته و آى را در فاصله 3

 دهاى قزاردهذ.جلوی 

 (اس هذدجو بخواهیذ باسدم عویق انجام دهذ و لب ها را اطزاف قسوت دهانی قزار دهذ.) لب ها کاهالً قسوت دهانی را بایذ بپوشانذ(.4

بکشذ و  ثانیه نفس عویق 3ـ  5(به هذدجو آهوسش دهیذ که سز را کوی به عقب خن کزده و هوشهاى با فشزدى هخشى، دارو  به آراهی و عویق بزای 5

 ثانیه نفس خود را نگه دارد.  11بزای 

 .را کنار بگذارد و با لب های غنچه باسدم را انجام دهذ  MDI(اس هذدجو بخواهیذ 6

 


