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اﺳﺗﻔﺎده آﺳﺎن

)(Afghanisch

ﺗﻧﻔس ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم ﺑﺎ ® Easyhaler
ﺗﮑﺎن ﺑدھﯾد

ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
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• ﺳرﭘوش ﻧﮕﮭدارﻧده را از
ﻗطﻌﮫ دھﺎﻧﯽ ﺟدا ﺳﺎزﯾد

• ® Easyhalerرا  ۳ﺗﺎ  ۵ﻣرﺗﺑﮫ
ﺧوب ﺗﮑﺎن ﺑدھﯾد

ﺗﻧﻔس ﮐﻧﯾد

• ﻗطﻌﮫ ﺗﻧﻔﺳﯽ را ﺑﺻورت ﻋﻣودی
ﻧﮕﮭدارﯾد
• اﻧﮕﺷت ﺷﺻت ﺧود را در ﻗﺳﻣت
ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ،و اﻧﮕﺷت اﺷﺎره را در
ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ آﻟﮫ ﻣﺗذﮐره ﻗ رار داده
و ﻣﺣﮑم ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ ﺻدای ﮐﻠﯾﮏ
را ﺑﺷﻧوﯾد.
• ﺑﻌد از آن ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻدای
ﮐﻠﯾﮏ آﻟﮫ ﻣﺗذﮐره ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اوﻟﯾﮫ
ﺧود ﺑرﮔردد.

اگ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ دوز ﺑراﯾﺗﺎن ﺗﺟوﯾز ﺷده اﺳت ،ﻣراﺣل
 ۲اﻟﯽ ۴را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺟﮭت ﮐﺎھش ﺧطر ﻋﻔوﻧﺗﮭﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ،دھﺎن ﺧود را
ﺷﺳﺗﮫ و ﻏرﻏره ﻧﻣوده وﻟﯽ ﻗورت ﻧدھﯾد.
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• ﺑﺻورت ﻋﺎدی ﺗﻧﻔس ﻧﻣﺎﯾﯾد )اﻣﺎ ﻧﮫ
ﺑﮫ داﺧل ® (Easyhaler
• ﻟﺑﮭﺎی ﺧود را ﻣﺣﮑم ﺑﮫ دور
®  Easyhalerﺑﭼﺳﭘﺎﻧﯾد
• ﺑطور ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﻋﻣﯾق از طرﯾق
®  Easyhalerﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد
• ®  Easyhalerرا از دھﺎن ﺧود
ﺑرداﺷﺗﮫ و ﻧﻔس ﺧود را ﺑ رای ۵
ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻧﮕﮭدارﯾد
• ﺑﻌد از آن ﻧزدﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻋﻣل ﺗﻧﻔس را
.اﻧﺟﺎم دھﯾد
• ﺳرﭘوش ﻧﮕﮭدارﻧده ﻗطﻌﮫ دھﺎﻧﯽ
را دوﺑﺎره ﺑﮕذارﯾد

در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﭘوش ﻣﺣﺎﻓظ

ﺷﻣﺎرﻧده

®  Easyhalerﻧﺑﺎﯾد ﺑرای اﺳﺗﻧﺷﺎق از ﭘوش ﻣﺣﺎﻓظ ﺧﺎرج
ﺷود.

®  Easyhalerدارای ﯾﮏ ﺷﻣﺎرﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد
دوز ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده در ﻗطﻌﮫ دھﺎﻧﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.

• ﺳرﭘوش ﻣﺣﺎﻓظ را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد
• ﺳرﭘوش ﻣﺣﺎﻓظ را از ﺑﺎﻻی دھن
ﺑردارﯾد.
• ھﻣﺎن ﻗﺳم ﮐﮭ در ﻣ راﺣل  1ﺗﺎ 3
ﺷرح داده ﺷده اﺳت ،ﻋﻣل اﺳﺗﻧﺷﺎق
را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
• ﺳرﭘوش ﻣﺣﺎﻓظ را ﺑﺎﻻی دھن دﺳﺗﮕﺎه
ﻗ رار دھﯾد.
• .ﭘوش ﻣﺣﺎﻓظ را ﺑﺳﺗﮭ ﮐﻧﯾد.

• ﺷﻣﺎرﻧده ﺑﻌد از ھر  ۵ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧد
• زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎره ھﺎ ﺳرخ ﺷدﻧد :ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻌداد
 ۲۰دوز ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده اﺳت
• زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎرﻧده  ۰ﺷود،
®  Easyhalerرا ﺑﺎﯾد ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را در اﯾن وﯾﺑﺳﺎﯾت ﻣﺷﺎھده
ﻣﯽ ﮐﻧﯾدwww.easyhaler.de :

ﻋﯾب ﯾﺎﺑﯽ
ﻓﻧﺎوری ®  Easyhalerاز اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻘدار دو ﺑراﺑر
اﻧدازه ﺿرورت ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد!
اﮔر ...
• ﺗﺼﺎدﻓﺎ  Easyhalerرا ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﯾﺪ
• ®  Easyhalerرا ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮑﺒﺎر ﻓﺸﺎر دادﯾﺪ
• ﺑﮫ داﺧل ﻗطﻌﮫ ﺗﻧﻔﺳﯽ ﭘف ﻧﻣودﯾد
®

ﭘس ...

• ﺑﮫ آھﺳﺗﮕﯽ ﺑر روی ﯾﮏ ﻣﯾز ﯾﺎ دﺳت
ﺧود ﺑﺎ ﻗطﻌﮫ دھﺎﻧﯽ ® Easyhaler
ﺿرﺑﮫ ﺑزﻧﯾد
Manufactured in Finland
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