
FLUTIFORM®

– دواء الربو الجديد 
الخاص بك

معلومات املريض  كم مرة ينبغي أن أتناول الدواء؟
الجرعة املوىص بها هي استنشاقني )نفثني( مرتني يف اليوم. اثنان يف الصباح 

واثنان يف املساء، أو حسب تعليامت الطبيب.

اشطف فمك دامئًا بعد الجرعة الثانية.

 FLUTIFORM® هل يجب االستمرار يف استخدام
 )فلوتيفورم( حتى لو مل يكن لدي أي أعراض للربو؟

لتحقيق التأثري الكامل، من املهم أن تتناول دواء الربو كل يوم، حتى لو كنت 

ال تشعر بأي أعراض. اتبع دامئًا تعليامت طبيبك.

 متى ينبغي أن أبّدل جهاز االستنشاق؟
يوجد عىل جهاز االستنشاق عداد للجرعات مرّمز باأللوان يُظهر عدم وجود 

جرعات متبقية. يحتوي جهاز االستنشاق عىل 120 نفثًا، وهو ما يعادل 60 

استخدام.

 أداة التوجيه املرّمزة باأللوان
 بني 120 و50 نفث، تكون الخلفية خرضاء.

بني 49 و30 نفث، تكون الخلفية صفراء.

بني 29 و0 نفث، تكون الخلفية حمراء.عندما يكون 

عداد الجرعات عىل اللون األحمر، يكون قد اقرتب موعد 

استبدال جهاز االستنشاق.

 اآلن أنت تعرف أهم املعلومات حول ®flutiform )فلوتيفورم(

fass.se ملزيد من املعلومات، راجع نرشة الحزمة أو قم بزيارة
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يجب توصيل هذه املعلومات
من ِقبل الدكتور أو املمرضة الخاصة بك
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ARABISKA



أزل الغطاء الواقي من جهاز االستنشاق 

وتحقق من نظافة الفوهة.

حافظ عىل جهاز االستنشاق يف وضع عمودي. 

قم بهز جهاز االستنشاق ذهابًا وإيابًا عدة 
مرات.

تنّفس الهواء للخارج بحيث يتم إفراغ الرئتني 

من الهواء. أمسك جهاز االستنشاق بحيث 

تكون الفوهة ألسفل. أغلق الشفتني حول 

الفوهة. ال تعضها.

ابدأ نفًسا عميًقا وهادئًا للداخل، ادفع الحاوية 

ألسفل واستمر يف التنفس بهدوء وعمق 

)ويفضل ملدة 4-5 ثواين(.

امسك أنفاسك طاملا تشعر بالراحة وأزل جهاز 

االستنشاق من فمك. 

ينتهي األمر عن طريق التنفس بهدوء. للجرعة 

رقم اثنني كرر الخطوات 4-2.

)فلوتيفورم(،   Flutiform® االستنشاق  رذاذ  استلمت  لقد 

الربو. املداومة ملرض  لعالج  املستخدم 

®Flutiform )فلوتيفورم( هو مزيج من دوائني يف جهاز 

من  يقلل  الذي  بروبيونات  فلوتيكاسون  واحد:  استنشاق 

التنفيس و فورموتريول، وهو  الجهاز  التورم وااللتهاب يف 

عملية  يسّهل  املفعول  طويل  الهوائية  للشعب  موسع 

لتنفس. ا

كيفية استخدام جهاز االستنشاق

بنا! الخاص  التعليامت  فيلم  مشاهدة  يُرجى 
الذيك. بهاتفك  أعاله  الرسيعة  االستجابة  امسح رمز 

العثور عىل قارئ رمز االستجابة الرسيعة عىل  ميكن 
App Store أو Android Market. ميكنك أيًضا العثور عىل 

medicinsinstruktioner.se الفيلم عىل 

       

إذا ظهرت أعراض الربو خالل الفرتة بني الجرعات، ينبغي 

استنشاق ناهض ß2 قصري املفعول للتخفيف الفوري.

تذكّر دامئًا شطف فمك باملاء أو تنظيف أسنانك 

بالفرشاة. ابصق املاء عندما تشطف فمك.

يف املرة األوىل الستخدامه 
®FLUTIFORM )فلوتيفورم( 

قبل استخدام جهاز االستنشاق ®flutiform )فلوتيفورم( ألول مرة، 

يجب عليك إعداد جهاز االستنشاق. وينطبق هذا أيًضا إذا مل تستخدم 

جهاز االستنشاق ملدة ثالثة أيام أو أكرث.

االستنشاق: جهاز  إعداد  كيفية 

أزل الغطاء الواقي من فوهة جهاز 

االستنشاق.

حافظ عىل جهاز االستنشاق يف وضع 

عمودي. 

 قم بهز جهاز االستنشاق ذهابًا وإيابًا 

عدة مرات.

صّوب الفوهة بعيًدا عنك. ادفع الحاوية 

ألسفل إلخراج النفث.كرر األمر أربع مرات.

جهاز االستنشاق جاهز لالستخدام اآلن.
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