
تان این مطالب را با دقت خوانده و از قبل از استفاده از اسپری

 های آن پیروی کنید.دستورالعمل

 :قسمتهای مختلف یک اسپری

 
 بدنه اسپری                         درپوش                                  

 مراحل:

پوش را بردارید و آن را از نظر تمیزی چک کنید و سپس در (1

 اسپری را خوب تکان دهید.

 

کنیید ییا میدتی از آن    بار استفاده میی وقتی اسپری را برای اولین (2

بییرون تخلیی    بی   اید، ییک پیار را بطیور آزمای یی     استفاده نکرده

 کنید.

 
 .داریداسپری را بین دو انگ ت خود نگ  ،مطابق شکل (3

هیا خیالی شیوند.    تا ری  بفرستیدراه دهان نفس خود را بیرون از  (4

داریید، البتی    نگی  یتیان  سپس سریعاً بخش دهانی را در میان دندانها

 توج  کنید ک  آنرا گاز نگیرید.

 
لق  کنید. سرتان را کمیی بی    ح ،لبها را آرام دور قسمت دهانی  (5

عقب خم نمایید و از راه دهان آرام نفس بک ید و اسپری را یکبار 

در همین هنگام ب  آرامیی و عمییق    ف ار دهید تا دارو خارج شود.

 نفس بک ید.

 
 

ثانی  یا هیر قیدر    11اسپری را از دهانتان بردارید و نفس خود را  (6

دارید و سیپس آرام از راه دهیان نفیس را خیارج     توانید نگ ک  می

 کنید.

 
بیش از یکبار توصی  شده است  ب  مدت یک اگر مصرر اسپری، 

  کلی  مراحل را انجام دهید.س سپدقیق  صبر کنید و 

 

 

 

  نباید سریع بگذرید. 3و  2از مراحل 

 .قبل از ف ردن اسپری ب  آرامی و از راه دهان نفس بک ید 

       قبییل از اسییتفاده از اسییپری بییرای کمییک بیی  جییذب بهتییر 

 ای آب بنوشید.توانید جرع می     

 و  دهانتان غرغره کردهنید آب را در توااستفاده نیز می زبعد ا

 دهانتان را ب ویید.

 مراحیل را جلیوی آینی  تمیرین و تکیرار       ،برای یادگیری بهتر  

  نمایید.

 :توجه

1 2

 

3

 



 

 باشد:ضروری می ها توجه به نکات زيردر مورد بچه

 والیدین  ها در استفاده از اسپری احتیاج بی  کمیک دارنید.    بچ

 د.یی بدرسیتی ییاد بگیر  ان تکنییک را  تی ابتدا خودالزم است محترم 

 د.یرا بیاموز زدنان اسپری تسپس ب  کودک

 
 تمیز کردن و شستشو:

 تان را تمیز نمایید:شما باید حداقل یکبار در هفت  اسپری

و   بدن  فلزی را از درون بدن  پالستیکی بییرون بیاوریید   .1

 .و ب ویید دهانی را هم جدا کنید یقطع 

 زیر آب ن ویید.فلزی را درون آب نگذارید و بدن   .2

خ یک   ،سپس آنها را کناری بگذارید تا با دمیای اتیا    .3

شییوند. نباییید از گرمییای ارییافی بییرای خ ییک نمییودن  

 استفاده کنید.

 جای در  کنید و آنرا   متصل هم   ب   را  قطعات  سپس .4

  دارید.خ ک و خنک نگ  

 

                             هشدارها:

 دسیتور پزشیکتان از اسیپری اسیتفاده کنیید و در      شما باید طبق

تر ب  پزشکتان اطیال   صورت عدم بهبودی و یا ظهور عالئم جدی

 دهید.

   هنگام اسپری کردن مراقب چ متان باشید تا دارو بیا چ یمتان

 تماس پیدا نکند.

 دارید.ها نگ اسپری را دور از دسترس بچ 

 زدگیی  یی   داریید و از خنک نگی  خ ک و اسپری را در جای

 حفظ کنید.

    شیدن اسیپری آن را دور   توج  داشت  باشیید کی  پیس از خیالی

بیاندازید و هرگز حتی اسپری خالی را سوراخ نکنید و از سوزاندن 

 آن اجتناب کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسپری از دستورالعمل استفاده
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