حاالت الربو*
جرعات الغاز املضغوط من FOSTER® 200 / 6

االستنشاق الصحيح خطوة بخطوة
عداد الجرعات:
يوجد داخل التغليف خرطوشة بها خليط من  2أدوية منفردة موجودة بجهاز
االستنشاق البالستييك .قبل االستعامل األول لجهاز االستنشاق يظهر عىل واجهة عداد
الجرعات العدد ” .“121الختبار ذلك اضغط عىل خرطوشة الدواء بإدخالها يف جهاز
االستنشاق البالستييك بقوة من أجل إعطاء دفعة بخاخة أوىل .أصبح الغاز املضغوط
.آلن جاهز .لالستعامل ثم سيظهر الرقم ” “120عىل واجهة عداد الجرعات.
عندما يظهر لك العدد ” “20فعليك االتصال بطبيبك ليك يكتب لك وصفة جديدة
القتناء جهاز استنشاق جديد .توقف عن استعامل جهاز االستنشاق عندما يظهر عىل
عداده الرقم ” ،“0ألن الكمية املتبقية يف الحاوية قد تكون غري كافية لتقديم جرعة
كاملة.
التنظيف:
امسح قطعة الفم من الخارج ومن الداخل يف  1األسبوع( .بقطعة قامش جافة
)دون استعامل املاء(.

جرعتك

مدة الصالحية :

فوسرت  6/200جرعات الغاز املضغوط
 4مرات استنشاق يوميا

يوجد عىل التغليف الصق كتب عليه الصيديل تاريخ استالمك للجهاز .إن هذا الدواء
صالح ملدة  5أشهر تحسب ابتداء من هذا التاريخ ،عند حفظه يف مكان بحرارة الغرفة
بدرجة حرارة تفوق  25درجة مئوية وال تعرضه  FOSTER® 200/6معتدلة .ال تخزن
لشمس وال للجليد

صباحا 2 :مرات استنشاق
مساءا 2 :مرات استنشاق

ملزيد من املعلومات أنظر ارشادات االستعامل املوجودة داخل تغليف الدواء.

االستنشاق السليم من خالل  6خطوات بسيطة
3

امسك جهاز االستنشاق باألصبع اإلبهام أو بالسبابة مع
األصبع األوسط .ضع قطعة الفم داخل الشفتني واغلق عليها مع
جعل رأسك مائل قليال إىل الخلف.
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إزفر ببطء وبعمق – ال تنفخ داخل جهاز االستنشاق.
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الرجاء فحص جهاز االستنشاق قبل االستعامل ،اسحب بعدها الغطاء
الواقي من قطعة الفم ثم تأكد من خلو قطعة الفم من أي أجسام
غريبة
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تنفس ببطء من خالل األنف أو من خالل الشفاه وهي
تقريبا مغلقة (مكبح الشفاه) .ضع الغطاء الواقي عىل الجهاز وافحص
عداد الجرعات مجددا ،بحيث يجب أن تتناقص أعداده مع كل ضخ.

توقف عن االستنشاق والتنفس خالل  5عناء.
إىل  10ثواين أو خالل مدة ميكنك التوقف فيها عن التنفس دون.

* للمرىض البالغني من العمر  18سنة وأكرث خالل عالج الحفاظ عىل الوضع الصحي

اضغط عىل خرطوشة الدواء نحو األسفل إلطالق الجرعة بينام
أنت تستنشق الهواء يف نفس الوقت ببطء وبعمق عن طريق
الفم.

Chiesi GmbH, Gasstraße 6, 22761 Hamburg

قف!

