
 

 اسپری و دم یار

 بخش  داخلی  

 0011تاریخ بازنگری: تابستان —واحد آموزش سالمت 

 اقدامات الزم بعد از مصرف 

بهتر است پس از هر بار مصرف محفظه پالستيكي را با آب 

گرم كامالٌ شسته ، خشك نموده و سرپوش مخصوص آنررا 

 . را در جاي خود بگذاريد

 .دارو را در محيطي خنك و خشك نگهداريد

 . مخزن آنرا سوراخ نكنيد و ضربه نزنيد

بيني را مرتب تميز كرده و در صورت نيراز از پرمرادهراي 

 چرب كننده با نظر پزشك استفاده كنيد . 

دهان خود را با آب ولررم “  بعد از استفاده از اسپري ،  حتما

 شستشو دهيد.              

به شكل زیر تنگی نفس درصورت بروز دوباره ی حمله ی 

 عمل كنيد:

 آرام باشيد و خونسردي خود را حفظ كنيد . 1.

از حركات سريع و شديد مثل دويدن و يا خروج ناگهاني به سمت  2.

فضاي باز به خصوص در صورت سرد و خشك بودن هواي بيرون 

 خودداري كنيد .

بر روي يك صندلي بنشينيد و پشت خود را كامال صاف نگاه  3.

 داريد .

يك نفر بايد در كنار ، كمك بخواهيد، به هيچ وجه تنها نمانيد 4.

 شما باشد .

انس )آمبوالنس( تماس بگيرد ژهمراه شما بايد سريعا با مركز اور 5.

 (. 115) تلفن 

 سعي كنيد آرام و عميق نفس بكشيد . 6.

 پاف پشت سر هم استفاده كنيد . 4از اسپري آبي رنگ  7.

 دقيقه صبر كنيد . 4نفس عميق بكشيد و چهار  8.

 در صورت عدم هرگونه بهبودي مراحل  را دوباره تكرار كنيد . 9.

 اين كار را تا رسيدن آمبوالنس ادامه دهيد.  11.

هنگام تنفس ، در صورت دسترسي به كپسول اكسيژن در منزل 11.

 پس از مصرف اسپري ماسك را بر روي بيني خود قرار دهيد. 

از آشاميدن آب و مايعات يا استفاده از داروهاي خوراكي كامال  12.

 خودداري كنيد. 

به هيچ وجه شخصا اقدام به رانندگي نكرده و هم چنين جهت  13.

رسيدن به بيمارستان از خودروي شخصي استفاده نكنيد و به 

انس اطالع دهيد تا در طول راه هم اقدامات درماني براي شما ژاور

 انجام شود. 

 آدرس وبسایت : 

Www.Bohlool.gmu.ac.ir 
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 اسپري استنشاقي

يكي از انواع اشكال دارويي ، اسپري ها هستند كه عمردتراٌ در 

اين داروهرا بره  . شوند هاي دستگاه تنفسي تجويز مي بيماري

صورت كپسول هاي كوچك استوانه اي شكل و حاوي مواد ضد 

 . آلرژي ،گشاد كننده برونش يا كورتونها مي باشند

شيوه مصرف آنها به صورت استنشاق داروي خارج شده بيني يا 

 .دهان است

 اهداف استفاده از اسپری چيست؟ 

 بهبود تنگي نفس 

 رقيق كردن ترشحات تنفسي ودفع راحت تر انها 

 پيشگيري از تجمع ترشحات تنفسي 

 هنگام استفاده از اسپری ها به روش زیر عمل كنيد:  

   مرتبه آن را تكان دهيد   3-4اسپري را در دست گرفته و

 )به شكل عمودي و در جهت باال به پايين(

  اسپري را به طور عمودي به ، درپوش اسپري را برداريد

شكلي در دست بگيريد كه انتهاي فلزي آن باال و دهانه اش 

 رو به پايين باشد  

  هانه ي اسپري را بين لب هاي خود قرار داده يا با فاصله.

به هيچ وجه با ، سانتي متر از دهان خود نگاه داريد   2-1

 دندان بر روي آن فشار وارد نكنيد .

  نفس عميقي بكشيد و سپس تا جايي كه مي توانيد هوا را

 بيرون بدهيد.  

  خود را كمي باال و عقب  بگيريد تا مسريرر راه هراي سر

  هوايي باز شوند.

  سپس ، ثانيه حبس كنيد   11دهان خود را بسته و نفس را

 .هوا را به آرامي بيرون بدهيد

   دقيقه   1بايد  ، پاف از اسپري   1در صورت نياز به بيش از

 بين هر دو پاف فاصله باشد.

  پس از استفاده از اسپري دهان خود را با آب بشوييد تا

 باقي ماندن دارو در دهان باعث بروز عوارض نامطلوب نشود.  

   مخزن فلزي دارو را از داخل محفظه ، روز يك بار   1-2هر

ي پالستيكي اسپري خارج كنيد و قسمت پالستيكي )به 

خصوص دهانه ي خروجي دارو ( را با آب گرم و صابون 

 بشوييد و به خوبي خشك نماييد.  

 

 چه مدت زمانی اسپری را جایگزین كنيم

  . مقدار پاف هر اسپري روي آن نوشته شده است 

  محفظه فلزي اسپري را خارج كنيد و در يرك رررف آب

شناور كنيد در صورت قرارگرفتن روي سطح آب قرار گرفت 

 خالي مي باشد. 

 هميشه يك اسپري اضافي همراه داشته باشيد 

 نحوه استفاده از دم یار:

دم يار وسيله ايست به شكل يك مخزن كوچك كه از يرك 

سو در داخل دهان بيمار قرار مي گيرد وانتهاي ديگر آن بره 

 اسپري استنشاقي وصل مي شود.

 مراحل استفاده از دم یار

 .اسپري را تكان داده و درب آن را برداريد 

 .قسمت دهاني اسپري را داخل دم يار قرار دهيد 

  اسپري را به سمت باال نگه داشته ودم يار را برا دسرت

 ديگراز قسمت پايين نگه داريد.

  .نفس خود را آهسته وكامل بيرون بدهيد 

 .قسمت دهاني دم يار را داخل دهان خود قرار دهيد 

  ابتدا اسپري را داخل دميار يك بار به سمت پايين فشرار

داده وسپس هواي داخل دم يار را با تنفس خود وارد ريه 

ثانيه نفس خود را نگه داريرد و  11ها كنيد و به مدت 

بار انجام دهيد  5تا 4بعد بازدم را انجام دهيد. اين كار را 

 تا تمام داروي داخل مخزن وارد ريه ها شود. 

  مي توانيد هنگام دم،  بيني خود را بگيريد تا تمام هرواي

 دم از داخل مخزن دم يار ، وارد ريه هاي شما شود. 

  ثانيه صبر كرده ودوباره مرراحرل 61  -31براي پاف دوم

 قبلي را تكرار كنيد.

  بعداز  استفاده اسپري دهان خود را با آب ولرم شستشرو

 دهيد.
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