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اطالعات مربوط به افراد
درمان شده با

DuoResp Spiromax®

چه عواملی باعث بروز نشانههای
آسم و  COPDمیشود؟
نشانههای آسم و ( COPDبیماری انسداد مزمن ریه) در اثر
التهاب مجاری تنفسی بروز میکند .نایژهها ،مجاری ورود و
خروج هوا به/از ششها هستند .التهاب نایژهها باعث کاهش
قطر داخلی آنها و هر از گاهی باعث پر شدن آنها با مخاط
میشود .در این وضعیت ،بیمار بهسختی نفس میکشد و
ممکن است یک یا چند نشانه زیر را احساس کند:
• تنگی نفس
• خسخس
• سرفه
• تنگی در قفسه سینه

® DuoResp Spiromaxحاوی
دو عامل فعال است:
•

•

بودسونید ( )Budesonideاحتمال بروز التهاب در مجاری
تنفسی را کاهش میدهد و از آن جلوگیری میکند.

فورموترول ( )Formoterolبه باز شدن مجاری تنفسی
کمک میکند و هم بالفاصله و هم در بلندمدت عالئم را از
میان میبرد.

چرا ®DuoResp Spiromax
برای من تجویز شده است؟
 DuoResp Spiromaxدارویی است که برای درمان آسم و
بیماری انسداد مزمن ریه ( )COPDبه کار میرود .پزشک
شما DuoResp Spiromax ،را برایتان تجویز کرده است تا
بتوانید بیماری خود را مدیریت کنید و از بروز نشانههایی که
زندگی روزمره شما را مختل میکند ،پیشگیری نمایید.
الزم است دارو را حتی پس از احساس بهبودی طبق دستور
پزشک خود مصرف نمایید .همچنین ،رعایت دستورهایی که
برای مصرف درست دارو به شما داده میشود ،الزامی است.
اگر افشانه دارید ،باید استفاده از آن را طبق دستور ادامه
دهید.
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پزشک ،پرستار یا متصدی داروخانه روش استفاده از  DuoResp Spiromaxرا به شما
آموزش میدهد .اگر پرسشی داشتید ،با آنها در میان بگذارید!

باز کردن درپوش محافظ

افشانه را طوری بگیرید که درپوش محافظ دهنی
رو به پایین باشد .دهنی را با پایین کشیدن
درپوش باز کنید .شنیده شدن صدای “تق” به
معنی باز شدن کامل دهنی است .مقدار دارویی
که باید استنشاق کنید ،بهطور خودکار پس از باز
شدن درپوش اندازهگیری میشود.

بیرون دادن نفس
اکنون باید ششهای خود را خالی کنید .خارج
کردن هوای ششها را تا جایی که به زحمت
نیفتید ،ادامه دهید .به داخل افشانه ندمید!

استنشاق دارو

اکنون دهنی را بین دندانهای خود قرار دهید و
لبهای خود را به آرامی به دور دهنی فشار دهید؛
دهنی افشانه را گاز نگیرید .همچنین ،منافذ هوا را
با انگشتان خود مسدود نکنید .از طریق دهنی با
قدرت نفس عمیق بکشید.
نگه داشتن نفس
افشانه را از دهان خود خارج کنید و نفس خود را
به مدت  10ثانیه یا تا زمانی که فشاری به شما
وارد نشود ،نگه دارید.

بستن

نفس خود را به آرامی  -و نه از طریق افشانه  -بیرون
بدهید و درپوش محافظ دهنی را ببندید.

توجه داشته باشید:
•
•
•
•

افشانه را پیش از مصرف تکان ندهید.
پس از استفاده از افشانه ،دهان خود را آب بکشید.
پس از مصرف  DuoResp Spiromaxممکن است مزه خاصی در دهان خود حس
کنید .این وضعیت کام ً
ال طبیعی است و به دلیل وجود الکتوز برنده است.
اگر درپوش محافظ بدون مصرف دارو باز و بسته شود ،مقدار صحیح مصرف تا نوبت
استفاده بعدی از افشانه در جای خود باقی میماند .با وجود این ،اگر نمیخواهید از
افشانه استفاده کنید ،از باز کردن و بستن درپوش بپرهیزید زیرا با هر بار باز و بسته
شدن درپوش ،نشانگر مقدار مصرف تعداد دفعات مصرف باقیمانده را یک واحد کاهش
میدهد.
®

برنامه درمانی شما

میزان مصرف  DuoResp Spiromaxبرای شما عبارت است از:
®

اطالعات تماس:
پزشک/پرستار:

شماره تلفن:
ساعات تماس:
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