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 توجه : 

 .هرگز از خالل دهانه بازدم انجام ندهيد 

             همواره  درپوش را پس از مصرر  برر

 جاي خود قرار دهيد .  

  . قسمت دهاني دستگاه را بيرون نكشيد 

        اگر توربوهالر آسيب ديده است يا دهانره

آن جدا شده است از توربوهالر استراراده         

 نكنيد . 

 

 

                  از آن جايي كه ميزان پودر توزيع شده بسيار كم است مرمركر

است پس از استنشاق مزه خاصي در دهان احساس نشود شما مي            

توانيد اطمينان داشته باشيد كه در صورت پيروي از دستورالعمر            

 مربوطه حتما دوز مورد نظر را دريافت كرده ايد .  

 .فراموش نكنيد كه دهان خود را بعد از مصر  دارو بشوييد 

                دهانه را به آرامي بي  دندان هايتان قرار دهيد ، لب هاي خود را

 ببنديد و تناس عميق و قوي از طريق دهان انجام دهيد .  

   . دهانه را نجوييد و گاز نگيريد 

   . توربوهالر را نشوييد 

             هر هاته قسمت خارجي دهانه را به وسيله دستمال خشك تميرز

 نماييد ، براي نظافت دهانه اصال از آب استااده نكنيد .  
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 روش استفاده از اسپري هاي تنفسي

توربوهالر يك وسيله استنشاقي چند بار مصر  اسرت          

كه توسط آن دارو بدون واسطه هيچ مراده افرزودنري              

تجويز مي شود هنگامي كه شما از طريق تروربروهرالرر             

ناس مي كشيد پودر به ريه ها وارد مي شود در نتيجره     

تناس عميق و قوي از خالل دهانه توربوهالرر بسريرار             

 مهم مي باشد .  

 شاخص دوز 

           هنگاميكه عالمت قرمز در دريچه شاخص ديده مري

 دوز از دارو باقي مانده است .   64شود  حدودا 

              وقتي كه عالمت قرمز به لبه پايي  دريچه نرزديرك

 شده است بايد دستگاه دور انداخته شود . 

             صدايي كه هنگام تكان دادن دستگاه به گوش مري

رسد ، توسط دارو توليد نمي شود بلكه توسط مراده            

 خشك كننده ايجاد شده است . 
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