
تنفسييهااسپريازاستفادهروش

:دهانيهاياسپريازاستفادهروش

بشوييد..1 صابون و گرم آب با را خود دستان

.برداريدرااسپريدرپوش.2
.دهيدتكانخوبيبهرااسپري.3

راهازراخودهايريهداخلهوايعميقبازدميكباتوانيدميكهجاييتا.4
.كنيدخارجدهان

ايتانهلبوگذاشتهخوددندانهايبيندهان،داخلرااسپريدهانيقسمت.5
.ببنديدمحكمرا

.گردددآزاشمادهانداخلداروتادهيدفشاررااسپريفوقانيقسمت.6
مي.شودشماتنفسيمجاريواردداروتابكشيدعميقوآرامنفسيكهمزمان.7 كه جايي بهتا توانيد

دهيد. ادامه تنفس
مدت.8 شود.10به ها ريه وارد كامال دارو تا كنيد حبس را نفسخود ثانيه

داده،8تا3مراحل.9 دستور پزشك كه پافهايي تعداد به نماييدرا .تكرار
نوبتبي هر بيندازيد.30ن فاصله ثانيه

.بگذاريدرااسپريدرپوش.10
.بشوييدآبباراخوددهان.11

نكته:ندچ
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نشود10كودك، خارج او بيني طريق از سريعا ها ريه داخل هواي تا بگيريد را او بيني .ثانيه

نماييد.• داري نگه نور از دور و خنك خشك، جاي در بايد را ها اسپري
خروج• مشاهده رسند، مي اتمام به دارو از بعد كه اسپري قوطي داخل در پيشرانه مواد وجود بدليل

هنگام كردنمواد باشد.لزوماًاسپري نمي دارو وجود معني به

شد؟خواهدتمامكيداروكهبدانيمكجااز
اسپري• يك ظرفيت اگر مثال مصرفي پاف تعداد اساس بر اسپري داخل داروي باقيمانده مقادير دانستن
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بيندازيد• آب داخل را اسپري فلزي اينست.قوطي آن معني گيرد قرار آب داخل افقي بطور قوطي اگر
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