
 

     نحوه استفاده از اسپري ها

  .بيني را پاك كنيد

. بنشينيد و سر را كمي به طرف جلو خم كنيد 

  اسپري را تكان دهيد

  .نوك اسپري را به داخل يك سوراخ بيني ببريد 

  .سوراخ ديگر بيني و دهان را ببنديد 

سبابه و به وسيله فشار دادن به كمك نوك انگشت 

نشانه به داخل بيني اسپري كرده و به آهستگي 

  .نفس را باال بكشيد 

نوك اسپري را از سوراخ بيني خارج كرده و سر را 

  سر بين زانوها ( كامالً به طرف خود خم كنيد 

اسپري به داخل . پس از چند ثانيه صاف بنشينيد 

  .حلق خواهد رفت 

  .از راه دهان نفس بكشيد 

اين عمل را براي سوراخ ديگر بيني  اگه الزم است

  تكرار كنيد

  نوك اسپري را با آب جوش تميز كنيد

  :نحوه استفاده از اسپري تنفسي 

     

در صورتيكه خلط داريد قبل از استفاده از اسپري 

  .آن را بيرون بريزيد 

  .پيش از استفاده اسپري را تكان دهيد 

نگه  اسپري را طبق دستورالعمل كارخانه سازنده

  )معموالً به صورت وارونه باشد ( داريد 

سر .لبها را محكم در اطراف قسمت دهاني قرار دهيد 

  .را كمي به عقب بكشيد 

به آهستگي باز كرده و تا آنجا كه ممكن است ريه ها 

  را خالي كنيد

. يك نفس عميق كشيده و اسپري را خالي كنيد . 

  زبان را پايين نگه داريد 

  تا پانزده ثانيه نگه داريد نفس را براي ده 

    .از طريق بيني نفس را خارج كنيد 

  .قسمت دهاني را با آب گرم بشوئيد 

  

  A:ويرايششماره         

  FO-TR-۰۷ :شماره سند

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  

  اسپري هانحوه استفاده از 

  استنشاقي
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