Farsi

اطالعاتی برای کسانی که در حال درمان با
برالتوس (® )Braltusهستند

چرا برالتوس برای من تجویز شده است؟
پزشک شما ،برالتوس را به عنوان درمان کمکی برای تسکین عالئم بیماری مزمن انسداد ریوی ( )KOLشما
تجویز کرده است .1برالتوس ،دارویی استنشاقی است که حاوی ماده فعال تیوتروپیوم ( )tiotropiumاست.
برالتوس می تواند به شما کمک کند تا  KOLخود را مدیریت کرده و عالئم بیماری تان را تسکین دهید.

اسپری تنفسی زوندا ()Zonda
ظرف کپسول

کپسول شفاف

تیوتروپیوم یکی از رایج ترین درمان های کمکی برای  KOLدر سراسر جهان است.
عملکرد این دارو به گونه ای است که مسیرهای هوایی را شل کرده و باز می کند تا
بتوانید راحت تر نفس بکشید.

آیا قبال ماده تیوتروپیوم به همراه کپسول برای شما تجویز شده است؟ مواد تشکیل دهنده
فعال برالتوس ،مشابه داروی قبلی شماست و همان دوز از تیوتروپیوم را ارائه می دهد،
اما شما اکنون اسپری تنفسی متفاوتی را استفاده می کنید .اسپری تنفسی به شکلی ساخته
شده که استفاده از آن مشابه نمونه های دیگر است
 با این حال ،قبل از استفاده از برالتوس ،با دقت جزوه اطالعات بیمار را مطالعه کنید.تنها کپسول های برالتوس را در اسپری تنفسی زوندا استفاده کنید.

چگونه باید برالتوس را مصرف کنم؟
پزشک یا پرستار شما یا کارکنان داروخانه ،نحوه استفاده از اسپری تنفسی را به شما نشان
خواهند داد ،شما همچنین می توانید در سایت
 www.medicininstruktioner.seجزوه اطالعات بیمار را مطالعه کرده یا
ویدئویی را که نشان دهنده شیوه استنشاق است ،مشاهده کنید

هر چند وقت ،باید دارو را مصرف کنم؟
دوز پیشنهادی (بزرگساالن  18سال به باال) یک کپسول در روز است .دو مرتبه (با یک
کپسول) استنشاق کنید تا اطمینان پیدا کنید که خالی شده است.

در صورتی که مصرف دارو را فراموش کنم ،باید چه کنم؟
در صورتی که مصرف دوز خود را فراموش کردید ،بالفاصله پس از به یاد آوردن ،آن
را مصرف کنید .اما یک دوز در روز ،کافی است .به دلیل دوزی که فراموش کرده اید،
دوز دو برابر مصرف نکنید.

در صورتی که می خواهید اطالعاتی در مورد اینکه چرا برالتوس برای شما تجویز شده است ،کسب کنید ،با
پزشک خود تماس گرفته یا جزوه اطالعات بیمار را مطالعه کنید.

هر سی روز ،یک اسپری تنفسی جدید ® Zondaبه همراه کپسول هایتان،
دریافت خواهید کرد.

®( Braltusتیوتروپیوم برومید ( ،))tiotropiumbromidداروی تجویزی .استفاده:
تیوتروپیوم ،به افراد دارای بیماری مزمن انسداد ریوی ( )KOLکمک می کند تا راحت تر نفس
بکشند .هشدارها و اقدامات احتیاطی :قبل از استفاده از برالتوس ،با پزشک ،داروساز یا
پرستار خود صحبت کنید .برالتوس ،به عنوان درمان کمکی برای بیماری  KOLشما در نظر
گرفته شده است .این دارو نباید برای درمان حمالت ناگهانی تنگی نفس ،تنفس صدا دار یا خس
خس سینه استفاده شود .بسته بندی :کپسول های استنشاقی با پودر .قبل از استفاده ،با دقت جزوه
اطالعات بیمار را مطالعه کنید.
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