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استفاده آسان

)(Afghanisch

تنفس قدم به قدم با ® Easyhaler
تکان بدهید
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• سرپوش نگهدارنده را از
قطعه دهانی جدا سازید

کلیک کنید
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 • ® Easyhalerرا  ۳تا  ۵مرتبه
خوب تکان بدهید

تنفس کنید
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• قطعه تنفسی را بصورت عمودی
نگهدارید
• انگشت شصت خود را در قسمت
پایینی ،و انگشت اشاره را در
قسمت باالیی آله متذکره ق رار داده
و محکم فشار دهید تا صدای کلیک
را بشنوید.
• بعد از آن بگذارید که با صدای
کلیک آله متذکره به حالت اولیه
خود برگردد.

اگ بیشتر از یک دوز برایتان تجویز شده است ،مراحل
 ۲اﻟﯽ ۴را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
جهت کاهش خطر عفونتهای قارچی ،دهان خود را
شسته و غرغره نموده ولی قورت ندهید.

!
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• بصورت عادی تنفس نمایید (اما نه
به داخل ® (Easyhaler
• لبهای خود را محکم به دور
®  Easyhalerبچسپانید
• بطور پیوسته و عمیق از طریق
®  Easyhalerنفس بکشید
• ®  Easyhalerرا از دهان خود
برداشته و نفس خود را ب رای ۵
ثانیه نگهدارید
• بعد از آن نزدیک دستگاه عمل تنفس را
.انجام دھید
• سرپوش نگهدارنده قطعه دهانی
را دوباره بگذارید

در صورت استفاده از پوش محافظ

شمارنده

®  Easyhalerنباید برای استنشاق از پوش محافظ خارج
شود.

®  Easyhalerدارای یک شمارنده است که تعداد
دوز باقیمانده در قطعه دهانی را نشان میدهد.

• سرپوش محافظ را باز کنید
• سرپوش محافظ را از باالی دھن
بردارید.
• ھمان قسم کھ در م راحل  2تا 4
شرح داده شده است ،عمل استنشاق
را انجام دھید.
• سرپوش محافظ را باالی دھن دستگاه
ق رار دھید.
• .پوش محافظ را بستھ کنید.

• شمارنده بعد از هر  ۵بار استفاده حرکت میکند
• زمانیکه شماره ها سرخ شدند :تنها تعداد
 ۲۰دوز باقیمانده است
• زمانیکه 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
• به داخل قطعه تنفسی پف نمودید
®

پس ...

• به آهستگی بر روی یک میز یا دست
خود با قطعه دهانی ® Easyhaler
ضربه بزنید
Manufactured in Finland
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