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بقویید.شستقوي دهان وغرغره کردن پس از هراستشقاه

این وسیله به عشوان محفظه و ه ای شکل اسنت کنه سنرعنت

دهااآ باقیمااده دارو را از ااحیه دهان-حلق خارج میسازد.با

مآ دهشد ورسنیندن

این کار خقکآ دهان ،خقوات صداوعفوات هاي قارچآ به

رسیدن داروی اسپری تحت فقار را کاه
دانشگاه علوم پسشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهسگاى

بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

دهان را پس از هربار استنشنقناه دهناانآ بنا م

دارو به ریه ها را مسان کششد و همچشین از حبس شندن دارو در
دهان و گلو که خود مآ توااد مشجر به عفوات هنای خنفنین

نحوه استفاده از دهیار در بسرگساالى
(زهاى استفاده از اسپری استنشاقی)

و

سوزش شود؛ جلوگیری مآ اماید .

نحوه استفاده از دهیار واسپری را پرستار به شوا آهوزش هی دهد.
راهنوای استفاده از دهیار:
اسپری تشفسآ را قبل از استفاده به خوبآ( 4-3بار )تکان دهید.
سرپوش را از روی اسپری و درصورت وجنود از روی دمنینار،
بردارید.
اسپری تشفسآ را داخل دمیار قرار دهنیند وبنه
حا ت ایستاده اگه دارید .ااتهای کنپنسنول بناال
باشد.
با فاصله از دمیار ،یک د وبازد عمیق بکقید.
درحا آ که سر خود را کمآ به عقب متمایل کردید.

شناسنامه پمفلت آموزشی کد IN-09-99
عنوان

نحوه استفاده ازدهیار
در بسرگساالى

دمیار را داخل دهان قرار دهید ،دهااه من را منینان داندان هنا
بگذارید هشگا استفاده از محفظه دارو  ،بها را در اطراف دهااه
قرار دهید.
قسمت باالیآ اسپری تشفسآ( کپسول )را یکبار فقار دهید.
هشگا شروع به افس کقیدن از طریق دهان ،بسیار مرا ااجا

تهیه کننده

ایرما ریحانی کارشناس پرستاری
راحله ایمانی کارشناس پرستاری

دهید تا زمااآ که یک افس عمیق بکقیند .اگنر صندای سنوت

تایید کننده
سال تهیه
ناظر کیفی

کمیته آموزش به بیمار

ششیدید ،شما درحال تشفس سریع هستید .به مدت 3تا  5ثااینه بنه

دکتر بهناز عامر نیا

آبان99
متخصص داخلی

سوپروایزر
آموزش به
بیمارایرما
ریحانی

مرامآ و عمیق افس بکقید.
افس خود را به مدت 8تا 01ثاایه اگه دارید تا دارو بنه منجناری
تشفسآ شما برسدوسپس رها امائید.
اگر باید دوبار اسپری کشید مدت یک دقیقه صبرکشید وسپس مجندد

منابع :کتاب برونر وثودارت فصل  5صفحه 585

و نر

مراحل باال را ااجا دهید.

تعویق افتاده یا ازمن پیقگیري میقود.

برای تویس کردى دهیار از روش زیر استفاده نوائید:
 قطعات دمیار رااگرقابل جداشدن است از هم جدا کشید.
 به مرامآ قطعات تماسآ جلویآ و عقبآ را در م
بوسیله صابون مالیم ،حرکت دهیند .هنرگنز از م

گنر
دا

درحال جوش یا با فقار باال ،استفاده اکشید و با ا کل ینا
مواد ضدعفواآ کششده ماها را پاک اشمایید.
 قطعات را در م

تمیز به خوبآ شستقو دهید.

 به هیچ عشوان داخل دمیار را با حو ه که موجب سناین
مآ شود ،خقک اکشید .به جای من ،بگذارید تا قطعات در
هوای مزاد خقک شواد (برای مثال ،ماها رابه مندت ینک
شب در هوای مزاد قرار دهید).
 دوباره قطعات دمیار را به یکدیگر وصل کشید.

هشدار:
 هربار تشها یکبار به داخل دمیار ،اسپری کشید.

 به محض اسپری کردن به داخل دمیار ،از من استفاده امایید.
 هرگز به فرد دیگری اجازه استفاده از دمیارتان را ادهید.
 دمیارتان را از مشابع گرمایآ دور اگه دارید.
 اگر دمیارتان دارای دهااه مسیب دیده باشد ،یا در صورت
وجود هرگواه مسیب برروی قسمت های دینگنر ،از من
استفاده اکشید.
 درصورتآ که یک ساعت پس ازمصرف دارو تشگآ افنس
ادامه داشت به پزشک اطالع دهید.
با مرزوی بهبودی بیمار د بشدتان

