
FLUTIFORM®

– ሓድሽ ናይ ኣዝማ 
መሐከሚኹም

ክንደይ ግዜ ንመድሃኒተይ ክወስዶ፧  
 እቲ ብምሕክምና እተኣዘዘልኩም መጠን፡ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ዝንፋሕ እዩ።. 

ንግሆ ክልተ፡ ከምኡ’ውን ክልተ ምሸት ወይ ድማ ሓኪም ከም ዝኣዘዘልኩም። 

ድሕሪ ክልተ ዓቐን ዝውሰድ መድሃኒት፡ ኩሉ ግዜ ኣፍካ ሓብሶ። 

ዋላ ዝኾነ ናይ ኣዝማ ምልክታት እንተዘይብለይ 
FLUTIFORM®  (ፍሊቲፎርም) ምውሳድ 
ክቕጽሎ’ዶ፧  
 ምሉእ ጥቕሚ ምእንቲ ክህልዎ፡ እቲ ናይ ኣዝማ መድሃኒታት፡ ዋላ’ውን ዝኾነ 

ናይ ኣዝማ ስምዒታት ኣይሰምዓካ መዓልታዊ ክትወስዶ ይግባእ። ኩሉ ግዜ ናይ 

ሓኪምካ መምርሒታት ተኸተል።

መዕስ እየ ነቲ መስተንፈሲት ዝቕይራ፡ 
 ኣብታ መስተንፈሲት፡ ዝኾነ ተረፍ ዓቀን ምስ ዘይህልዋ ዝሕብር ናይ ሕብሪ 

ምስጢራዊ መቑጸሪ ዓቐን ኣለዋ። እታ መስተንፈሲት 120 መንፋሕቲ ኣለዋ፡  

60 ግዜ ዝኣክል ድማ ትጥቀመሉ።

ናይ ሕብሪ መሐበሪ ኣጠቓቕማ፡ 
 ኣብ ውሽጢ 120 ክሳዕ 50 ዘሎ መንፋሕቲ እቲ ኣብ 

ድሕሪት ዘሎ ሕብሪ ቀጠልያ እዩ።

ኣብ መንጎ 49 ክሳዕ 30 መንፋሕቲ ዘሎ፡ እቲ ሕብሪ  

ብጫ እዩ።.

ኣብ መንጎ 29 ክሳዕ 0 መንፋሕቲ ዘሎ፡ እቲ ሕብሪ  

ቀይሕ እዩ። እታ ነ መቑጸሪት ዓቐን ቀይሕ ሕብሪ እንተሂባ፡ 

ነት መስተንፈሲት ክትቅይራ ከም ዘለካ ይሕብር ኣሎ 

ማለት’ዩ።

ስለዚ ብዛዕባ flutiform® (ፍሉቲፎርም) ኣገዳስሲ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለካ ማለት’ዩ።. 
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብቲ መዐሸጊ ዘሎ መሐበሪ ወረቐት ተመልከት ወይ ድማ ኣብ መርበብ 
ሓበሬታ fass.se ተወከስ።
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እዚ ሓበሬታ ንሓኪምካ ወይ ድማ ብነርስ
ክወሃበካ ኣለዎ።

OBEROENDE av inhalationskraft

 
Mundipharma AB, Mölndalsvägen 30B, 
SE-412 63 Göteborg, +46 (0)31 773 75 30,  
info@mundipharma.se, www.mundipharma.se

OBEROENDE av inhalationskraft
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ናይ ሕሙም ሓበሬታ



እቲ መከላኸሊ ተባሂሉ እተባህለ ሽፋን 
ካብታ መተንፈሲ ንኣልዮ፡ እታ ኣፍ ናይታ 
መተንፈሲ ጽሩይ ምዃኑ ኣረግጽ።

ነታ መተንፈሲ ድማ ንላዕሊ ገጻ ከም ኣንፈታ 
ኣትሕዛ።  
ነታ መተንፈሲት ብዙሕ ግዜ ንቕድሚት 
ንድሕሪት ሕቖና።

ኣብ ሳንቡእካ ዘሎ ኣየር ክሳዕ ጥርሑ 
ዝኸውን ኣስተንፍስ ነታ መተንፈሲት ኣፋ 
ንታሕቲ ገጻ ግበሮ። ከናፍርካ ምስቲ ኣፍ 
ናይቲ መተንፈሲ ኣላግቦ። ኣይትንከሶ

ዓሚቕ፡ ህዱን ንውሽጢ ኣየር ስሓብ፡ ነታ 
መትሓዚት ድማ ድፍኣያ፡ ከምኡ’ውን 
ብህድኣትን ዓሚቕ ኣየር ንምውሽጢ 
ብምስሓብ ምስትንፋስ ቀጽል(ካብ 4-5 
ካልኢታት ዝኸውን).

ክሳዕ ዝምችኣካ ትንፋስካ ንውሽጢ ስሒብካ 
ዓቅቦ፡ከምኡ’ውን ነታ መተንፈሲት ካብ 
ኣፍካ ኣውጽኣያ። 

ነቲ ኣየር ካብ ውሽጥኻ ብህድኣት ብምውጻእ 
ድማ ውድእ። ንዓቐን ሕክምና ቁጽሪ ክልተ፡ 
ኣገባብ 2ን 4ን ድገመን።

ንክትትል ምክንኻን ሕማም ኣዝማ ዝጠቕም  
flutiform® (ፍሉቲፎርም) ናይ መስተንፈሲ ዝንፋሕ፡ 
ተቐቢልካ ኣለኻ። 

flutiform® (ፍሉቲፎርም) ኣብ ውሽጢ ሓንቲ 
መስተንፈሲ ሕውስዋስ ናይ ክልተ መድሃኒታት እዩ፡ 
ፍላቲካሶን ፕሮፓዮኔት ኣብ ናይ ከብኢ ጎሮሮ ሕበጥን 
ረኽስን የጉድል፡ከምኡ’ውን ፍሮሞተሮል ድማ ከም 
ብራንኮዲላቶር ኮይኑ ዘገልግል ንምስትንፋስ ድም 
ዝሕግዝ እዩ።

ከመይ ጌርካ ነት መስተንፈሲ

ንመምርሒ ኢልና ዘዳለናያ ቪድዮ ብኽብረትኩም 
ተኸታተልዋ።
 ኣብ ልዕሊ ቴሌፎንካ ናይ ኲው ኣር ኮድ ኣመልክት።
ናይ ኲው ኣር ኮድ መሳርሒ ኣፕሊኬሽናት ኣብ መኽዘን ኣፕ ወይ 
ድማ ኣብ ናይ ኣንድሮይድ ዕዳጋ ክርከብ ይከኣል። ነታ ፊልም’ውን ኣብ 
medicinsinstruktioner.se ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም።

       

ኣብቲ ሕክምና እትወደሉ ግዜ ናይ ኣዝማ ምልክታት ምስ ዝርአ፡ 
ንሓጺር እዋን ዝውሰድ ß2 እተባህለ ተሓዊሱ ከም እስትንፋስ 
ተወሲዱ፡ ቀጥታዊ ዝኾነ ናይ ቃንዛ ዝግታ ይስምዓካ።.

ኩሉ ግዜ ኣፍካ ብማይ ክትሓጽቦ ወይ ድማ 
ክትምውጾ ከም ዘለካ ኣይትረስዕ። ኣፍካ ምስ 
ኣጽረኻዮ ነቲ ኣብ ኣፍካ ዘሎ ማይ ንግዳም 
ትፍኣዮ

ንመጀምርታ ግዜኻ ኣብ እትጥቀምሉ 
FLUTIFORM®  (ፍሉቲፎርም) 

flutiform®  (ፍሉቲፎርም)፡ መስተንፈሲ ንመምርትታግዜ 
ቅድሚ ምጥቃምካ፡ ነታ መስተንፈሲት ከተዳልዋ ኣለካ።. 
ንሰለስተ ወይ ድማ ካብኡ ንላዕሊ መዓልታት ነታ 
መተንፈሲት ምስ ዘይትጥቀመላ፡ እዚ ኣቐዲሙ 
እተጠቕሰ ኣገባብ ንጥቀመሉ።

ነታ መተንፈት ከመይ ጌርካ ከም ተዳልዋ፡

ኣብታ መተንፈሲት ዘላ መከላኸሊት ሽፋን 
እለያ

ነታ መተንፈሲ ድማ ንላዕሊ ገጻ ከም ኣንፈታ 
ኣትሕዛ። 

ነታ መተንፈሲት ብዙሕ ግዜ ንቕድሚት 
ንድሕሪት ሕቖና።

ነታ ኣፍ ናይታ መተንፈሲት ካብ ኣፍካ እለያ 
ነታ መትሓዚት ንታሕቲ ገጽካ ጸቒጥካ 
ጠዊቕካ ነቲ ፈሳሲ ኣንፍሶ።

ነዚ መስርሕ ኣርባዕተ ግዜ ድገሞ እታ 
መተንፈሲት ሕጂ ንክትጥቀመላ ድልውቲ 
ኣላ።

1

2

3

1 2

3 4

5 6


