وصف موجز
إرشادات االستخدام (لالستعمال المنزلي)
اقرأ هذا الدليل بالكامل بعناية قبل استخدام ®VORTEX
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	قبل كل استخدام ،افحص ®ً VORTEX
بحثا عن أي تلف وتأكد من عدم وجود أي أجسام
غريبة بداخله.

أزل غطاء منع التسرب من البخاخة  /جهاز  =( MDIبخاخة ذات جرعات محددة).
	رج البخاخة جي ًدا .اتبع إرشادات التشغيل عند استخدام البخاخة.

	ر ّكب الجزء المخصص للفم الموجود في البخاخة في حلقة التوصيل بجهاز ®.VORTEX
	أزل الغطاء الواقي.
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ضع الجزء المخصص للفم بين أسنانك وأطبق شفتيك حوله.
	أو ضع القناع المر ّكب بجهاز ® VORTEXعلى وجهك برفق.
يجب أن يغطي ذلك الفم واألنف.

استخدام ® VORTEXمع الجزء المخصص للفم
اضغط على الدواء وخذ نفسًا عمي ًقا ببطء.
احبس نفسك لفترة إن كان ممك ًنا.
تنفس ببطء في الجزء المخصص في الجهاز.
تأكد من بخ جرعة واحدة فقط في ® VORTEXفي كل مرة.
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استخدام ® VORTEXمع القناع
تأكد من تركيب القناع على الوجه بشكل محكم.
تنفس ببطء في الجهاز.
	بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  18شهرً ا ،ضع القناع على وجوههم بشكل محكم حتى
التنفس  6-4مرات ،أما األطفال الذين تزيد أعمارهم عن  18شهرً ا؛ فيجب تنفسهم  4-2مرات.
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عندما يلزم أخذ أكثر من جرعة واحدة
انتظر فترة وجيزة ،ثم كرّ ر الخطوتين  4و( 5أو الخطوة  )6من اإلرشادات.

بالنسبة لألطفال الرضع واألطفال الصغار الذين يقومون باالستنشاق عبر القناع ،يوصى باستخدام بخاخة ذات جرعات محددة قبل وضع القناع
على وجوههم مباشرة.

وصف موجز
التنظيف
يجب تنظيف ® VORTEXتمامًا قبل استخدامه ألول مرة.
في حالة ظهور أي تلوث ،يجب تنظيف ® VORTEXفورً ا.
يمكن تنظيف ® VORTEXبالطريقة التالية (انظر الشكل )13-8
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	نظف جميع األجزاء تمامًا باستخدام ماء صنبور دافئ وسائل تنظيف األطباق.

جار ثم قم بهزها إلزالة الماء الزائد.
	اشطف جميع األجزاء تمامًا تحت ماء نظيف ٍ

التعقيم
في ماء مغلي  -الطريقة الموصى بها
	ضع الملحقات وأجزاء ® VORTEXالمنفصلة
(القناع مثالً) في ماء مغلي لمدة  5دقائق على األقل.
استخدم حاوية نظيفة وماء شرب نقي ،وتأكد من وجود قدر كا ٍ
ف من الماء بها.
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مع جهاز التبخير أو التعقيم .يجب التعقيم لمدة  15دقيقة على األقل .الرجاء اتباع إرشادات
االستخدام ذات الصلة بجهاز التعقيم المستخدم.
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التجفيف
	يجب تجفيف ® VORTEXوالملحقات تمامًا.
ونظرً ا للتمتع بخصائص مضادة للكهرباء الساكنة ،يمكن أيضًا التجفيف باستخدام منشفة نظيفة.
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	أزل حلقة التوصيل والقناع (إن توفر ذلك).
ال ُتزل الجزء المخصص للفم والغطاء الواقي.

