
FLUTIFORM®

 - دوای جدید نفس 
تنگی شام

معلومات برای مریض  در چه فاصله های زمانی باید دوا بخورم؟ 
 دوای توصیه شده دو استنشاق )پف( روز دو مرتبه است. دو مرتبه صبح و 

دو مرتبه شب، یا مطابق دستور داکرت تان.

همیشه پس از استفاده دفعه دوم دهان تانرا بشویید. 

 آیا من استفاده ®FLUTIFORM را ادامه بدهم، حتی 
 اگر کدام مشکل نفس تنگی نداشته باشم؟ 

 برای حصول تأثیرات کامل، بسیار مهم است که شام دوای نفس تنگی تانرا 

هر روز بخورید، حتی اگر احساس نفس تنگی منی کنید. همشه از راهنامیی 

داکرت تان پیگیری منایید.

 چه وقت باید استنشاق را تبدیل کنم؟ 
 در خود استنشاق یک حساب خوراک دوا است که نشان میدهد که دیگر 

چیزی باقی منانده. یک استنشاق دارای 120 پف میباشد، که 60 دفعه 

استفاده میشود.

 

 راهنامی کد دار رنگه: 
بین 120 و 50 پف عقب آن سبز است.

بین 49 و 30 پف عقب آن زرد است.

بین 29 و 0 پفت عقب آن رنگ رسخ است. وقتی که 

 شامره خوراک رسخ شد آن وقت باید استنشاق

را تبدیل کنید.

 حاال شام مهم ترین معلومات در باره ®flutiform را میدانید.

برای معلومات بیشرت، ورقه داخل بسته را ببینید یا به fass.se مراجعه منایید.
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این معلومات باید توسط نرس 
یا داکرت شام رسانده شود.

1
7

-FLU
-2

5
-C

A
H

-A
U

G
-2

0
1

7
circu

sco
m

.se

DARI



رسپوش محافظتی را از استنشاق بردارید و 

ببینید که نوله آن پاک باشد.

استنشاق را راست بگذارید. 

استنشاق را خوب تکان بدهید.

بیرون نفس بکشید تا شش های تان از هوا 

خالی شود. استنشاق را با نوله آن بطرف 

پائین بگیرید. لب های تانرا دور نوله بسته 

کنید. دندان نگیرید.

یک نفس آرام و عمیق بطرف داخل 

بشکید، استنشاق را بطرف پائین فشار 

بدهید و نفس کشیدن بطرف داخل را 

ادامه بدهید )برای 4 الی 5 ثانیه(.

نفس تانرا تا حدی که احساس راحتی 

میکنید نگهه بدارید و استنشاق را از دهان 

تان بیرون کنید. 

در اخیر به آرامی نفس بکشید. برای 

خوراک دوم مرحله 2 تا 4 را تکرار کنید.

®flutiform را دریافت کردید، که  شام سپری استنشاق 

میشود. استفاده  تنگی  نفس  معالجه   برای 

®flutiform ترکیب دو دوا در یک استنشاق است: 

التهاب در  تورم و  پروپیونات که  فلوتیکاسون 

دستگاه تنفسی و فرموترول را کاهش می دهد، یک 

باعث نفس کشیدن  برونکودیالتور طوالنی مدت که 

آسان می شود.

استنشاق را چگونه استفاده منایید:

ببینید! را  ما  فلم راهنامی  لطفاً 
 کد QR در فوق را در سامرت فون تان اسکن کنید.

 Android Market یا App در فروشگاه QR خوانندگان 
این فلم را همچنان میتوانید در می شوند.   یافت 

ببینید هم   medicinsinstruktioner.se

       

 اگر در فاصله بین دوا خوردن آثار نفس تنگی معلوم 

شود، یک آگونیست ß2 کوتاه باید برای ترسیع فوری 

استفاده شود.

همیشه به یاد داشته باشید که دهان تانرا 

با آب آبکش منایید یا دندان های تانرا برس 

کنید. وقتی که دهان تانرا آبکش میکنید آب 

را بیرون تف کنید.

وقتی که اولین بار استفاده میکنید 
FLUTIFORM®

قبل از استفاده استنشاق ®flutiform برای اولین بار، شام باید 

استنشاق را آماده کنید. این کار را همچنان تکرار میکنید اگر 

استنشاق را برای سه یا روز های بیشرت استفاده نکرده باشید.

چگونه استنشاق را باید آماده کرد:

رسپوش محافظتی را از نوله آن بردارید:

استنشاق را راست بگذارید. 

استنشاق را خوب تکان بدهید.

نوله را از خود دور کنید. دوا را بطرف 

پائین فشار بدهید و یک پف ایال کنید. این 

کار را چهار مرتبه تکرار منایید.

استنشاق حاال آماده استفاده است.
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