تم وصف العالج لك
عالج مانع

®Budesonid Easyhaler
®Beclomet® Easyhaler

عالج ملطف

إرشادات االستعمال

®Buventol® Easyhaler
®Formoterol Easyhaler

عالج توليفة

®Bufomix® Easyhaler

تجهيز البخاخة
غطاء عن األتربة

أخذ الدواء من خالل مسحوق بخاخة أمر في منتهى السهولة .تعرف على كيفية استعمال البخاخة بعناية.
• أخرج البخاخة من الجيب الصفيح الخاص بها.
• افتح الغطاء الواقي لها وأدخل البخاخة في الغطاء .يعمل الغطاء عن األتربة الموجود على بوق البخاخة على إيقاف
تشغيل الجهاز.
• احرص على إغالق الغطاء الواقي في حالة عدم أخذ العالج في الحال.

البوق

أخذ العالج

مالحظة :ال يمكن وضع أكثر من جرعة في
البخاخة .في حالة وضع أكثر من جرعة في البخاخة
بطريق الخطأ ،فقم بإزالة المسحوق بنقر البوق على
راحة اليد أو أي سطح آخر -2 .ثم واصل الخطوات
بد ًء من الخطوة .2

افتح الغطاء الواقي وأزل غطاء األتربة
من البوق.
رج البخاخة من  3إلى  5مرات في
الوضع الرأسي.

تجنب إخراج الزفير في البخاخة ،فقد تؤدي رطوبة
الزفير إلى تلف المنتج.

قم بتحميل الجرعة بالضغط على
البخاخة بين اإلبهام والسبابة .عند سماع
صوت نقرة أزل قبضتك عليها .اآلن
الجرعة جاهزة لالستنشاق.

احرص على إبقاء البخاخة دائمًا مغطاة بالغطاء
الواقي.
احرص على مضمضة الفم والحلقوم بالماء ،ثم
بصق الماء.

أخرج الزفير بشكل طبيعي ،ثم ضع
البوق بين أسنانك .أغلق شفتيك حول
البوق بإحكام .خذ نفسًا عمي ًقا وقويا قدر
المستطاع .أخرج البخاخة من فمك وتنفس
خارج البخاخة بشكل طبيعي.

في حالة أخذ عالج ملطف وعالج معًا في نفس
الجرعة ،فخذ العالج الملطف أوال.

إذا نصحك الطبيب بأكثر من جرعة ،كرر
الخطوات من  2إلى .4
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التنظيف والتخزين

استبدل البخاخة بأخرى جديدة إذا أظهر العداد 0

ينصح بوضع البخاخة في الغطاء الواقي لها.
نظف البوق مرة واحدة أسبوعيًا على األقل
بقطعة قماش جافة وناعمة .يمنع استعمال الماء
في التنظيف .احرص على تخزين البخاخة في
درجة حرارة الغرفة وعلى إبعادها عن مصادر
الرطوبة.

يحتوي  Easyhalerعلى  60أو  100أو  120أو  200جرعة .يعرض
العداد على جانب البخاخة عدد الجرعات المتبقية .يتغير العدد الذي يظهر
على العداد باستنشاق عشر جرعات .يظهر لون أحمر على البخاخة عندما
يصل عدد الجرعات المتبقية إلى  20جرعة .تتبقى كمية قليلة من المسحوق
في البخاخة الفارغة ،وينصح بعدم استعمالها .استبدل البخاخة بأخرى جديدة
إذا أظهر العداد .0

احرص على إبقاء غطاء الوقاية
الستعماله من  Easyhalerجديد.

عداد الجرعات

ينصح بإعادة البخاخات المستعملة إلى الصيدلية للتخلص منها بطريقة آمنة.

