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نحوه کار با دستگاه آسم یار یا دم یار بدون  اداسد  
 سالگی (: 9تا 5)برای 

 در پوش دهانی اسپری ن آسم یار را برداریو. -1

 اسپری را تکا  دهیو. -2

دهانی اسپری را بطور کاال نارد سدورا  نرندی  -3
 آسم یار نماییو.

دهانی آسم یار را داخل دها  برده ن لبها را اطراف  -4
 آ  بفشاریو.

نفس را به طور عادی خارج کرده ن اخز  اسپری را  -5
 فشار دهیو. تا ی  پاف از دارن در احفظه رها شود.

با دها  )بهتر است بینی گرفته شود ( ی  دم عمیق   -6
ن آهسته انجام داده ن سپس دستگاه را از دها  خدارج 
نماییو)بهتر است ی  بار دیگر بازدم ن سپس دم اجود 
در داخل دهانی دستگاه انجام شوه ن سپدس از دهدا  
برداشته شود بخصوص در اوارد انرژانس که بیمار نمی 

نفس اعمولی کشیوه  5تا4توانو نفس خود را نگه دارد 
 ن سپس از دها  برداشته شود(.

ثانیه حبس نموده ن سپس به  11تا  5نفس را به اوت  -7
 آراای خارج نماییو.

ثانیه صبر کرده ن  31برای تکرار اسپری ) پاف دنم (  -8
 حتما اجودا اسپری را تکا  دهیو.
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 دانشگاه علوم پزشکی ن خواات بهواشتی گیال  
   بیمارستا  ااام خمینی )ره( صواعه سرا                

   

 چیست؟آسم     

 ابتالیا  به آسمگرنه هوف : 

زیر نظر ناحو آاوزش سالات با  همکاری 

 اتخصصا  داخلی بیمارستا  ااام خمینی )ره(

 شهرستا   صواعه سرا

1398تیر       

 اودجویا  عزیز:

با پیگیری به اوقع ن اصرف درست 

 دارن،آسم  خود راکنترل کنیو
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 به نام خوا

 

 آسم چیست؟
آسم ی  عارضه ی  قابل برگشت انسواد راه هوایی  است که  

دراثر احرک های اختلف ایجاد ای شود. آسم یکی از شایدع 

ترین  بیماری های ریوی ازان است که باعث التهاب ادزادن 

اجاری هوایی تحتانی،تنگ شو  ادجداری ریده ن افدزاید  

تحری  پذیری آنها نسبت به عواال اختلف احیطی ای شود. 

ن با دنره های بازگشت کننوه، احوندیت جریا  هوا ،تولدیدو 

ترشحات اخاطی ن سرفه همراه ای باشو.شرنع آسم اعدمدو  

طی پنج سال انل زنوگی است.حمالت بیمداری آسدم قدابدل 

پیشگیری است. آسم در اثر اجموعه ای از عواال ژنتیکدی ن 

 فیزیکی ایجاد ای شود.

 عواال تشویو کننوه آسم چیست؟

احرک ها ااننو دند سیگار، اسپری ها ،رنگ ها، اوادآزاایشی  -1

 ناواد شوینوه .

 هوای سرد ن هوای خش  . -2

اواد حساسیت زا ااننوگرد نغبار ،ریز گردها،گرده گدیداهدا   -3

،قارچ ها،پر پرنوکا ،خز حیوانات،پشم ، فضو ت حیوانات ،دند 

ناشی از سوختن ،زغال یا چوب  ،تغذیه نا درست ن استفاده اوانم از 

 کمپوت ها ن فست فودها ن تنقالتی اثل چیپس ن پف  .

 عفونت دستگاه تنفسی اثل سینوزیت ن سرااخوردگی. -4

 عالیم آسم:

 سرفه 

 خس خس سینه 

 تنگی نفس 

 درد ن احساس سنگینی

 در قفسه سینه . 

 اختالل در خواب .

 نشانه های خطر:

 تقال در نفس کشیو  .

 ضربا  قلب تنو .

 کبودی بستر ناخن 

 

 پیشگیری از حمالت آسم شاال اوارد زیر ای باشو:

 ااهگی . 6تغذیه انحصاری شیرخوارا  با شیر اادر تا  -1

اشورت با پزش   در اورد تزریق ناکسن آنفلوآنزا در انایل  -2
 فصل پاییز .

 اصرف دارنها طبق توصیه پزش  . -3

 حمایت عاطفی  . -4

 تااین استراحت ن خواب کافی  . -5

 همراه داشتن همیشگی دارن ها.  -6

 دراا  آسم:

آسم بیماریی آلرژی  است که دراا  قطعی نوارد ااا قابل کنترل 

است. پیگیری به اوقع ن اصرف درست دارن ها فرد ابتال به آسم 

ای توانو هماننو ی  فرد سالم ن طبیعی از زنوگی عادی برخوردار 

 شوه ن فعالیت نمایو.

سدال بده  11نحوه کار با دستگاه اسپری به صورت استقیم )برای 

 درپوش دهانی را برداشته ناسپری را تکا  دهیو.-1با (:

 نفس را از سینه خارج نماییو.-2

قسمت دهانی اسپری را داخل دها  )یا رنبدرنی دهدا  بداز( -3

گذاشته ن همزاا  با شرنع ی  دم آهسته ن عمیق از دها  ، اخز  

 را به پایین فشار داده ن دم عمیق را ادااه دهیو.

ثانیه حبس نموده ن سپس به آراادی  11تا  5نفس را به اوت  -4

 خارج نماییو.

ثانیه صبر کرده ن اجودا  31برای تکرار اسپری ) پاف دنم ( ،  -5

 اسپری را تکا  دهیو ن اراحل فوق را تکرار نماییو.


