عند حاالت الربو* FOSTER® NEXThaler® 200/6

االستنشاق الصحيح خطوة بخطوة
التنظيف:

امسح جهاز االستنشاق مرة  1يف األسبوع بقطعة قامش نظيفة (من دون ماء)

الصالحية:

 3سنوات هي مدة صالحية FOSTER® NEXThaler® 200/6
بعد فتح الكيس ألول مرة ميكن استخدام الدواء ملدة  6أشهر.
ال تخزن „فوسرت نيكستالر  “200/6بعد فتح الكيس لدرجة حرارة تفوق  25درجة مئوية.
ال تعرض البخاخ ملحيط به رطوبة أو مبلول.

جرعتك
FOSTER® NEXThaler® 200 / 6
 4مرات استنشاق يوميا:
صباحا:
 2مرات استنشاق
مساءا:
 2مرات استنشاق

تجد املعلومات اإلضافية يف نرشة االستعامل داخل العبوة.

إرشادات االستعامل خاصة ب “فوسرت نيكستالر “200/6
1
افحص عداد الجرعات قبل االستخدام .تدل األعداد من ” “1إىل ” “120عىل وجود جرعات يف نيكستالر.
قبل استعامل جهاز االستنشاق ،تأكد من أن الغطاء مغلق متاما.
مسك جهاز االستنشاق يف وضع عمودي بحكم .افتح اآلن الغطاء كامال .استنشق بعمق بقدر اإلمكان .ال تتنفس
خالل هذه العملية داخل جهاز االستنشاق.

االفتح
2

كليك

التنشق

ضع جهاز االستنشاق يف الفم ،امسك قطعة الفم بالشفتني بإحكام .انتبه خالل مسك جهاز االستنشاق بأن ال
تغطي مكان دخول الهواء .استنشق بسحب رسيع وعميق .سوف تسمع صوت ”كليك“ .ال تهتم بذلك وواصل
االستنشاق بعمق.
بعد ذلك ،اسحب جهاز االستنشاق من فمك وامسك الهواء خالل  5إىل  10ثوان ،بطريقة غري مجهدة لك.
تنفس بعدها ببطئ .ال تتنفس داخل جهاز االستنشاق.

3

الغلق

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

Chiesi GmbH, Gasstraße 6, 22761 Hamburg

ضع جهاز االستنشاق مجددا يف وضعية عمودية وأغلق الغطاء متاما.
تأكد من أن عداد الجرعات يظهر اآلن عددا أصغر من الجرعات املتبقية .إن مل يكن كذلك اتصل
بطبيبك  /أو طبيبتك من التأكد من تقنية االستنشاق أو اطلب من الصيديل فحص وضع الجهاز.

جهاز  FOSTER® NEXThaler® 200ميكروغم 6 /ميكروغم يف كل استنشاق ،بودرة لالستنشاق .املكونات :تحتوي كل كمية  10مغم من
البودرة القابلة لالستنشاق عىل  200ميكروغرام من ( Beclometasondipropionate (Ph. Eur.و  6ميكروغم ( Formoterolfumarat-Dihydrate (Ph. Eur.مكونات أخرى :
 .Magnesiumstearat (Ph. Eur.), α-Lactose-Monohydratمجال االستخدام :لالستخدام املنتظم لدى مرىض الربو البالغني الذين يصعب عليهم التحكم التام يف الربو لديهم عرب استنشاق كورتيكوستريويد أو موسع
قصبي قصري املفعول يتم استنشاقه حسب الحاجة ،أو يف حاالت الربو التي تتفاعل بشكل جيد مع كورتيكوستريويد أو مع املوسع القصبي طويل املفعول .موانع االستخدام :حساسية بالغة تجاه أحد املكونات .ال يستخدم
لدى األطفال أو املراهقني ما دون ال 18عاماً .اآلثار الجانبية :خطر التشنج القصبي التناقيض .ردود أفعال تحسسية مثل تحسس البرشة ،والحك ،والطفح الجلدي ،وإحمرار الجلد ،أو تورمه ،أو تورم الغشاء املخاطي ،ال
سيام يف العينني والوجه والشفاة والحلق .اإلصابة بفطريات (يف الفم ،الحلق) ،الصداع ،البحة ،التهاب الحلق ،ارتفاع رسعة دقات القلب أو انخفاضها بشكل غري عادي ،تغريات يف مخطط كهرباء القلب ،أعراض مشابهة
لإلنفلوانزا ،ارتعاش ،ضيق يف الصدر ،تدهور يف الربو ،سعال ،توتر عصبي ،ارتفاع مستوى السكر والدهن يف الدم ،ارتفاع مستوى البوتاسيوم يف الدم ،إنخفاض مستوى الكورتيزول يف البول أو الدم ،صعوبة يف التنفس،
تعب ،إحساس بالنعاس ،رؤية ضبابية .أعراض جانبية ألدوية مامثلة :ارتفاع دقات القلب ،ارتفاع الضغط أو إنخفاضه ،تغيري أو تدهور حاسة التذوق ،آالم أو
تشنجات يف العضل ،أرق ،دوار ،إنخفاض مستوى البوتاسيوم يف الدم ،إضطراب يف دقات القلب ،حاالت الخوف ،اضطراب يف النوم .آثار عامة عند استنشاق
كورتيكوستريويد يف جرعات كبرية وملدة طويلة :كبت القرشة الكذرية ،إنخفاض كثافة املعادن يف العظام ،تأخر النمو
لدى األطفال واملراهقني ،غلوكوما ،كاتاراكت ،زيادة رسيعة يف الوزن (ال سيام يف الوجه والجزء األعىل من الجسم)،
تغريات سلوكية .أكرث ورودا ً لدى األطفال :مشاكل يف النوم ،اكتئاب أو إحساس بالقلق ،ارتباك ،توتر األعصاب ،اضطراب
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