
 

 آسم و اسپری

 بخش  اورژانس 

 89تاریخ تدوین : آبان—واحد آموزش سالمت

در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به 

 انس يا پزشك مراجعه كنيد :ژاور

تشديد دوباره ي عاليم و بروز حمله به شكل قبل با وجود  -
 مصرف داروها 

نياز به استفاده ي مكرر از اسپري هاي سبز يا آبي با فاصله ي  -
 ساعت يا در طول شب  2-3كمتر از 

بروز تنگي نفس شديد يا عدم توانايي در نفس كشيدن و  -
 احساس قطع تنفس 

درد يا سنگيني قفسه ي سينه كه با استراحت و استفاده از  -
 اسپري ها )آبي و سبز( بهتر نشود

 تند شدن و كوتاه شدن نفس ها يا تنفس سطحي و صدادار  -

 پيوسته و شديد پشت سر هم ، سرفه هاي طوالني -

سرفه همراه با خروج خلط زياد و غليظ )زرد يا سبز يا قهوه  -
 اي( يا خروج خلط خوني 

 بريده بريده و به سختي صحبت كردن يا عدم توانايي در تكلم  -

 گرفتگي و سفت شدن عضالت گردن هنگام تنفس  -

سفت شدن يا به داخل كشيده شدن عضالت قفسه ي سينه و  -
فرو رفتن )به داخل كشيده شدن( فضاهاي بين دنده ها هنگام 

 تنفس 

 سردرد يا سرگيجه يا سبكي سر و سياهي رفتن چشم ها  -

 تهوع و استفراغ  -

ضعف و بي حالي يا خواب آلودگي شديد يا كاهش سطح  -
 هوشياري و بيهوشي 

بروز ضايعات پوستي گسترده و خارش دار )كهير ( به هم  -
 دردناك و متورم ، پيوسته

 رنگ پريدگي يا تعريق شديد  -

 سياه شدن و كبودي لب ها  -

 كبودي يا رنگ پريدگي انتهاي انگشتان و ناخن ها  -

 اختالل و سختي بلع يا بيرون ريختن بزاق )آب دهان( از دهان  -

دست ، صورت، گلو و لب ها يا تورم اطراف چشم، حلق، تورم زبان -
 ها و پاها 

 تب و لرز  -
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آسم يك بيماري تنفسي غيرعفوني و غير واگير است كه در آن راه  
هاي هوايي كه مسير عبور هوا )پس از بيني و حلق و ناي( به سمت 

ريه ها هستند تنگ و باريك شده و هواي كافي به خوبي و آساني 
 به ريه ها و داخل بدن نمي رسد و باعث بروز عاليم زير مي شود :

 سرفه  -

 تنگي نفس و سختي تنفس  -

 گرفتگي و سنگيني قفسه ي سينه  -

 خس خس سينه و تنفس صدادار  -

اما شدت عاليم هميشه ثابت نبوده و به شكل دوره اي با فاصله ي  
كه در اين فواصل فرد براي مدتي )از ، زماني متفاوت بروز مي كنند

چند ساعت تا چند روز يا حتي چند ماه ( كامال بدون عالمت بوده و 
به كار و فعاليت عادي خود ميپردازد. بنابراين بيمار مبتال به آسم 

برخي از مواقع دچار عاليم خفيف ، گاهي كامال بدون عالمت است
تا متوسطي مي شود كه با دارو برطرف مي گردد و نيز گاه دچار 
عاليم شديد و حمالت حادي خواهد شد كه به راحتي با مصرف 

داروهاي هميشگي بهبود نمي يابد و نياز به مراحعه به بيمارستان و 
درمان هاي ويژه دارد. طول مدت باقي ماندن عاليم متفاوت بوده و 

 1-2از چند دقيقه يا ساعت تا چند روز متغير است اما اغلب در طول 
 روز بهبود مي يابد. 

اسپري هايي به رنگ آبي )سالبوتامول( و سبز )آتروونت( معموال اثر 
فوري دارند و براي درمان سريع عاليم به كار مي روند اما اثر آن ها 

بنابراين بايد همواره و در هر شرايطي يكي از ، كوتاه و موقت است
آنها )ترجيحا اسپري آبي( را همراه خود داشته باشيد تا در صورت 
بروز هر يك از عاليم )  تنگي نفس يا سرفه( بتوانيد سريعا از آن 

 استفاده كنيد. 

به هيچ وجه بدون همراه داشتن اسپري هاي آبي يا سبز از منزل 
توصيه مي شود چند عدد از اين نوع اسپري را تهيه ، خارج نشويد

، ساك ورزشي، كرده و در مكان هاي مختلف مثل كيف دستي
 داشبورد اتومبيل و داخل ميز كار خود قرار دهيد. 

. 

در صورتي كه هنگام ورزش و فعاليت دچار بروز عاليم مي شويد  
، دقيقه قبل از شروع ورزش از اسپري آبي استفاده كنيد 11مي توانيد 

هم چنين پيش از آغاز ورزش بدن خود را گرم و آماده سازي كرده و 
به آرامي شدت فعاليت را زياد كنيد و از ورزش كردن در هواي سرد 

 . خودداري نماييد

 هنگام استفاده از اسپری ها به روش زير عمل كنيد :

مرتبه آن را تكان دهيد )به شكل  3-4اسپري را در دست گرفته و  1.
 عمودي و در جهت باال به پايين (

اسپري را به طور عمودي به شكلي در ، درپوش اسپري را برداريد 2.
 دست بگيريد كه انتهاي فلزي آن باال و دهانه اش رو به پايين باشد 

 1-2دهانه ي اسپري را بين لب هاي خود قرار داده يا با فاصله  3.
به هيچ وجه با دندان بر روي آن ، سانتي متر از دهان خود نگاه داريد

 فشار وارد نكنيد .

نفس عميقي بكشيد و سپس تا جايي كه مي توانيد هوا را بيرون  4.
 بدهيد .

قسمت فلزي اسپري را فشار دهيد تا دارو خارج شود و هم زمان با  1.
شروع به كشيدن يك نفس كامال عميق و آرام با دهان ، ايجاد فشار

 باز كرده و تا جايي كه مي توانيد به نفس كشيدن ادامه بدهيد .

سپس هوا را به ، ثانيه حبس كنيد 11دهان خود را بسته و نفس را  6.
 آرامي بيرون بدهيد .

دقيقه بين هر  1بايد ، پاف از اسپري 1در صورت نياز به بيش از  7.
 دو پاف فاصله باشد .

پس از استفاده از اسپري دهان خود را با آب بشوييد تا باقي ماندن  8.
 دارو در دهان باعث بروز عوارض نامطلوب نشود

مخزن فلزي دارو را از داخل محفظه ي ، روز يك بار 1-2هر  9.
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. 

  

درصورت بروز دوباره ی حمله ی آسم به شکل زير 

 عمل كنيد :

 آرام باشيد و خونسردي خود را حفظ كنيد . 1.

از حركات سريع و شديد مثل دويدن و يا خروج ناگهاني به  2.
سمت 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 1.
 (. 111) 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.

را دوباره تكرار  8و 9در صورت عدم هرگونه بهبودي مراحل  9.
 كنيد .

 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. 
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