
زانیاری بۆ ئەوانەی کە خەریکی چارەسەرین بە 
 (Braltus)® برالتوس

Sorani



بۆچی برالتۆسم بۆ نووسراوە؟

تیۆترۆپیوم یەکێک لە باوترین دەرمانەکانی یارمەتیدەرە بۆ نەخۆشی KOL لە 
سەرانسەری جیهاندا. کرداری ئەم دەرمانە بەم شێوەیە کە ڕێڕەوەکانی هەوا خاو و فراوان 

دەکاتەوە تا بتوانیت بە شێوەیەکی ئاسانتر هەناسە بدەی. 

ئاخۆ لەمەوپێش دەرمانی تیۆترۆپیومت بە کەپسولەوە بۆ نووسراوە؟ پێكهاتەی چااڵكی 
برالتوسی هاوشێوەی دەرمانی پێشووتە و هەمان  ژەمى تیۆترۆپیوم پێشکەش دەکات 

بەاڵم تۆ ئێستا هەلمژ )سپرای هەڵمژین( ێکی جیاواز بەكاردەێنیت. سپرای هەناسەکێشان 
بەشێوەیەک دروستکراوە کە بەکارهێنانی هاوشێوەی نموونەکانی دیکەیە- هەرچەندە بەرلە 

بەکارهێنانی برالتوس بەوردی نامیلکەی زانیاری بخوێنەوە. بۆ کەپسولی برالتوس تەنیا 
سپرای هەڵمژینی زوندا بەکاربێنە.

پزیشکەکەت برالتوسی بۆت نووسیوە وەک دەرمانێکی یارمەتیدەر بۆ کەمکردنەوەی نیشانەکانی نەخۆشیی 
درێژخایەنی ڕێگیرانی سییەکانت )KOL(1. برالتوس دەرمانێکی هەڵمژینە کە ماددەی چاالکی تیۆترۆپیومی 

)tiotropium( تێدایە. برالتوس دەتوانێت یارمەتیت بدات تا بەرەنگاری نەخۆشیی KOL ببیتەوە و نیشانەکانی 
نەخۆشی کەم بکەیتەوە.

قوتوو بە کەپسولەوە

کەپسولی ڕۆشن 

سپرای زوندا )Zonda( بۆ 
هەڵمژین



هەر سێ ڕۆژ، سپرایەکی هەناسەدانی نوێی ®Zonda وەردەگریت هاوڕێ 
لەگەڵ کەپسولەکانت. 

پزیشک، پەرستارەکەت یان دەرمانساز شێوازی بەکارهێنانی ئامێری هەڵمژینت پیشان 
دەدات، بەاڵم تۆ خۆشت دەتوانی لە ماڵپەڕی www.medicininstruktioner.se دا 
نامیلکەی زانیارییەکە بخوێنیتەوە یان سەیری ئەو ڤیدیۆیە بکەی کە شێوازی بەکارهێنانی 

ئامێرەکە شی دەکاتەوە.

هەرچەندکات جارێک دەبێ بەکاری بێنم؟
ژەمی پێشنیارکراو )بۆ کەسانی سەرووی 18 ساڵ( یەک کەپسول و یەکجار لە 
ڕۆژێکدایە. دووجار )بە یەک کەپسولەوە( هەڵیمژە تا ئەو کاتەی کە دڵنیابێوە کە 

کەپسولەکە هیچی تێدا نەماوە.

چی بکەم ئەگەر لەبیرم چوو دەرمانەکە بەکاربێنم؟
ئەگەر لەبیرت چوو ژەمەدەرمانەکە بەکاربێنی، هەرکە بیرت کەوتەوە، بەکاری¬بێنە. 

بەاڵم لە ڕۆژێکدا یەک ژەم بەسە. بۆ قەرەبۆکردنەوەی ژەمی لەبیرچوو دوو ژەم لە 
ڕۆژێکدا هەڵمەمژە.

بۆ زانیاریی زیاتر دەربارەی ئەوەی کە بۆ برالتوست بۆنووسراوە پەیوەندی بکە بە پزیشکەکەتەوە یان نامیلکەی 
زانیاری نەخۆش بخوێنەوە.

برالتوس چۆن بە کاربێنم؟



 برالتوس® (Braltus) )تیۆترۆپیوم برومید )tiotropium bromide((، دەرمانێک بەڕەچەتە.
بەکارهێنان: تیۆترۆپیوم یارمەتیی ئەو کەسانە دەدات کە نەخۆشیی درێژخایەنی ڕێگیرانی سییەکان 

 )KOL(ی هەیە بۆ ئەوەیکە بتوانن بە شێوەیەکی ئاسانتر هەناسە بدەن.
ئاگاداری و وریایی: بەر لە بەکارهێنانی برالتوس، لەگەڵ پزیشک، دەرمانساز یان پەرستاری 

خۆت قسە بکە. برالتوس، وەک دەرمانێکی یارمەتیدەر تەرخانکراوە بۆ نەخۆشی KOLی تۆ. ئەم 
دەرمانە نابێ بۆ چارەسەرکردنی هێرشی کتوپڕی هەناسەبڕان، و هەناسەکێشانی دەنگدار یان خیزە 

خیزی سنگ بەکاربهێنرێت. قوتوو: کەپسولی هەڵمژین لەگەڵ تۆز. پێش ئەوەی بەکاری بێنیت 
نامیلکەی زانیارییەکە بەوردی بخوێنەوە. 
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