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  مخزن فلزی اسپری را سوراخ نکنید و آن را در

  معرض نور مستقیم خورشید و یا آتش قرار ندهید .

 .دارو را از دسترس اطفال دور نگه دارید 

  مصرف منظم و به موقع داروها به پیشگیری از

 مشکالت و عوارض کمک می کند.

   مصرف اسپری قبل از غذا ، موجب آسانتر شدن

 تنفس در هنگام غذا خوردن می شود. 

  استفاده از آسم یار در مورد بیمارانی که با مصرف

اسپری های استنشاقی مشکل دارند ، کمک کننده 

 .است
 

   
   
   

    
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن     

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه  سرا   

 P -PH-057کد پمفلت:

 دهانی روش استفاده صحیح از اسپری  استنشاقی

مددجویان دچار ناراحتی های قلبی گروه هدف : 

 عروقی  همراه باناراحتی تنفسی

زیر نظر واحد آموزش سالمت همگانی و بیمار 

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا 

9911تیر   

 

مت منبع :  خد گان  ند ماهنامه پیشگیری وارتقای سالمت گیر

 .9915، شهریورماه 5وجامعه ، شماره 

میدان انتظام ، جنب پاار   -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 39911949319شماره تماس  بیمارستان : 

 31353759910شماره تماس واحد آموزش سالمت:

 http://www.gums.ac.ir/imamh:سایت بیمارستان
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 به نام خدا

 اسپری های استنشاقی

ستفاده از داروهای استنشاقی، روش ااسپری و آسان نفس یا دم یار,

از طریق دهان و یا بینی مورد استافااده و اصلی درمان آسم است 

 قرار می گیرند. 

 

 

 

 استفاده از اسپری های دهانی روش صحیح 

قبل  و بعد از مصرف اسپری بهتر است ، داخل دهان را باا آ  

 بشوئید تا محوطه دهان از ذرات غذا یا مواد خارجی پا  شود . 

 

 

 

       

 مراحل استفاده از اسپری استنشاقی دهانی  
 اسپری را به شدت تکان دهید.-9

 

  درپوش محافظ دهانی را بردارید .  -4

 اسپری را در وضعیت مناسب آن  -9

 بگیرید.یعنی وارونه و عمودی در دست 

دهانه اساپاری را در دهاان خاود  -1

بگذارید ،لب ها را به دورآن ماحاکام 

هوا از راه دیگری وارد دهاان ببندید تا 

 شما نشود. 

نفس عمیق بکشید و به طور همزماان  -5

اسپری را بکاراندازید . مهم این است که 

درست در لحظه شروع تنفس فقط یکبار 

به اسپری فشار وارد کنید تا دارو همراه با هوای استنشاقی به عمق ریه 

 نفوذ کند.

اسپری را از دهان خارج کنید و حداقل  -0

ثانیه  یا هر مقدار که می توانید نفس را  93

در سینه حبس کنید .سرانجام به آهستاگای 

هوا را بیرون دهید و تنفس معمولی راشروع 

 کنید . در صورت نیاز به استفاده مجدد حداقل یک دقیقه صیر کنید.

 پس از مصرف ، پوشش دهانی را دوباره بگذارید .

 نکات مهم در استفاده از اسپری های  استنشاقی
 

   برخی از اسپری های استنشاقی در هنگام حمله هاای

حاد تنگی نفس موثر هستند ولی برخی دیگر حاداقال 

چند ساعت یا چند روز وقت نیاز دارد تا اثر آن ها ظاهر 

شود بنابراین از اسپری های دارویی با نظر پزشک معالج 

 استفاده کنید 

   هرگز بیش از میزان تجویز شده از اسپری اساتافااده

 نکنید.

 در صورتی که احساس کردید اساتافااده از اساپاری

بار در  8ناراحتی شما را کاهش نمی دهدو با بیشتر از 

از آن استفاده می کنید ، حتماً با پزشک ماعاالاج   روز

 خود مشورت کنید.

  اگر به طور همزمان از دو نوع مختلف اسپری استفاده

می کنید بهتر است اول از اسپری های گشاد کننده ریه

) نظیر سالبوتامول و آتروونت( استفاده کرده و  بعد از 

حدود یک ربع ساعت از اساپاری ضاد الاتاهاا  و 

کورتیکواستروئید ) نظیر بکلومتازون ( استفاده نمایید . 

به این ترتیب جذ  داروها بهتر و تأثیر آن مالالاوباتار 

   خواهد بو د.

  خانم های باردار و یا مادران شیرده قبال از مصارف

  دارو الزم است با پزشک معالج خود مشورت نمایند.


