دس هْاسدی کَ پضضک ضوا جِت دسیافت کوتش داسّ
استفارٍ اص داسّ سا تا فاصلَ اص دُاى تجْیض هی کٌذ :
ىدف از استفاده از داروىای استنشاقی




تسکیي تٌگی ًفس
سقیق کشدى تشضحات تٌفسی ّ دفع اساًتش آى ُا
پیطگیشی اص تجوع تشضحات تٌفسی

نحوه ی استفاده از اسپری از طریق دىان

روش ىای استفاده از اسپری ىای
استنشاقی
کدE/01 :

-1
-2

-3
-4
-5

تاصدم عویق اص ساٍ تیٌی اًجامدُیذ .
قسوت دُاًی اسپشی سا تَ صْستی دس داخل
دُاى قشاس دُیذ کَ سْساخ آى تَ سوت گلْ قشاس
گیشد .
هقذاس داسّ سا تا فطشدى تشسّی کپسْل آصاد کٌیذ ّ
اص طشیق دُاى عول دم سا اًجام دُیذ .
تشای چٌذ ثاًیَ ًفس خْد سا ًگَ داسیذ .
تاصرم سا تا لة ُای غٌچَ اًجام دُیذ .

دس ایي صْست پس اص تاصدم عویق اص طشیق تیٌی قسوت
دُاًی اسپشی سا دس فاصلَ  5 -5/2ساًتیوتشی دُاى تاص
ًگَ داضتَ ّ سپس تقیَ مساحل سا هطاتق قثل تکشاس کٌیذ .

نحوه ی استفاده از دمیار
ُشگاٍ تیواس اص سّش ُای قثلی استفادٍ کٌذ ّلی ًتیجَ
هطلْب حاصل ًطْد استفادٍ اص ایي سّش تْصیَ هی
ضْد
روش کار
اسپشی سا تَ سش دهیاس هتصل کٌیذ ّ قسوت دیگش سا دس
دُاى قشاس دُیذ یک پاف تضًیذ ّ  33ثاًیَ داخل آى ًفس
تکطیذ سعی کٌیذ دُاى ضوا تَ دهیاس فیکس تاضذ
سپس  1-2دقیقَ صثش کٌیذ ّ پاف تعذی سا تضًیذ ّ هشاحل
سا تکشاس کٌیذ.
جِت تیض کشدى دهیاس دّ قسوت آى سا اص ُن جذا کشدٍ ّ تا
آب  50-40دسجَ تطْییذ ّ تَ طْس طثیعی تگزاسیذ خطک
ضْد.

سایت آموزش بو بیمار بیمارستان ولیعصر (عج)
http:/www.bums.ac.ir/valiasr/fa/education

نحوه استفاده از اسپری از طریق بینی
تاصدم عویق اص ساٍ تیٌی اًجام دُیذ اسپشی سا هقاتل یکی
اص هجاسی قشاس دُیذ ّ هجشای دیگش سا تثٌذیذ ّ تقیَ هشاحل
سا هثل تخص قثل تکشاس کٌیذ ّ دس پایاى هجشا سا تستَ ّ تا
هجشای دیگش سّش سا تکشاس کٌیذ .

