
قبل از استفاده از اسپري خود اين مطالب را با دقت  ختواهتوه ز از          

 دستورالعمل هاي آن پيرزي كنيو.

 قسمت هاي مختلف يك اسپري :

 

 

 

 درپوش              بدنه                  

 مراحل:

در پوش را برداريو ز آن را از هظر تميزي چك كنيتو ز ستپت          -1

 اسپري را خوب تكان دهيو.

 

 

 

 

زقتي اسپري را براي ازلين بار استفاده مي كنيو يا موتتي از آن       -2

 استفاده هكرده ايو ، يك پاف را بطور آزمايشي به بيرزن تخليه كنيو.

 

 

 

 

 مطابق شكل اسپري را بين دز اهگش  خود قرار دهيو .  -3

از راه دهان هف  خود را بيرزن بفرستيو تا ريه ها ختالتي شتوهتو.        -4
سپ  سريعا بخش دهاهي را در ميان دهوان هايتان هگه داريو ، التبتتته    

 توجه كنيو كه آن را گاز هگيريو.

 

 

 

 

لب ها را آرام دزر قسم  دهاهي حلقه كنيو. سرتان را كمي به عقب   -5
خم هماييو ز از راه دهان آرام هف  بكشيو  ز اسپري را يك بتار ششتار     
دهيو تا دارز خارج شود . در همين هنگام به آرامي ز عتمتيتق هتفت          

 بكشيو .

 

 

 

ثاهيه يا هرقور كته     11اسپري را از دهاهتان برداريو ز هف  خود را  -6
 مي تواهيو هگه داريو ز سپ  آرام از راه دهان هف  را خارج كنيو.

 

اگر مصرف اسپري بيش از يك بار توصيه شده است به مدت يك 

 دقيقه صبر كنيد و سپس كليه مراحل را انجام دهيد . 

 توجه: 

  هبايو سريع بگذريو . 3ز  2مراحل 

 .قبل از ششردن اسپري به آرامي ز از راه دهان هف  بكشيو 

                     قبل از استفاده از اسپيري براي كمك به جذب بهتتتر متي تتواهتيتو
 جرعه اي آب بنوشيو.

  بعو از استفاده هيز مي تواهيو آب را در دهاهتان غرغره كرده ز دهاهتان را
 بشوييو.

 .براي يادگيري بهتر ، مراحل را جلوي آينه تمرين ز تكرار هماييو 

 

 

 

 
 

 درمورد بچه ها توجه به نكات زير ضروري مي باشد :

بچه ها در استفاده از اسپري احتياج به كمك دارهو . زالوين محترم الزم    
اس  ابتوا خودتان تكنيك را به درستي ياد بگيريو . سپ  به كودكتتتان    

 اسپري زدن را بياموزيو . 
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سپ  سريعا بخش دهاهي را در ميان دهوان هايتان هگه داريو ، التبتتته    
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دهيو تا دارز خارج شود . در همين هنگام به آرامي ز عتمتيتق هتفت          

 بكشيو .

 

 

 

ثاهيه يا هرقور كته     11اسپري را از دهاهتان برداريو ز هف  خود را  -6
 مي تواهيو هگه داريو ز سپ  آرام از راه دهان هف  را خارج كنيو.

2 



 تميز كردن و شستشو :

 شما بايو حواقل يك بار در هفته اسپري خود را بشوييو :

بوهه شلزي را از درزن بوهه پالستيكي بيرزن  بيازريو ز قتطتعته         -1
 دهاهي را هم جمع كنيو ز بشوييو.

 بوهه شلزي را در درزن آب هگذاريو ز زير آب هشوييو. -2

سپ  آن ها را كنار بگذاريو تا با دماي اتاق ، خشك شوهو. هبايتو    -3
 از گرماي اضاشي براي خشك همودن استفاده كنيو.

سپ  قطعات را به هم متصل كنيو ز آ ن را در جاي خشتك ز       -4
 خنك هگه داريو .

 

 

 

 

 

 

 هشدارها :

        شما بايو طبق دستور پزشك خود از اسپري استفاده كنتيتو ز در
صورت عوم بهبودي ز يا ظهور عاليم جوي تر به پزشكتان اطالع 

 دهيو .

       هنگام اسپري كردن مراقب چشمتان باشيو تا دارز با چشتمتتتان
 تماس پيوا هكنو. 

  . اسپري را دزر از دسترس بچه ها قرار دهيو 

        اسپري را در جاي خشك ز خنك هگه داريو ز از يخ زدگتي حتفت
 كنيو.

  توجه داشته باشيو كه پ  از خالي شون اسپري آن را دزر بينوازيو ز
هرگز حتي اسپري خالي را سوراخ هكنيو ز از سوزاهون آن اجتتتنتاب    

 كنيو.

 

 

 

 بيمارستان فرمانيه

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 دستورالعمل استفاده از اسپري
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