
تعليمات المستخدم الخاصة بجهاز
RESPIMAT® االستنشاق

لالستخدام اليومي
ال تحتاج إلى استخدام جهاز االستنشاق هذا إال مرة واحدة في اليوم.

وفي كل مرة تستخدمه فيها، تناول نفثتين.

متى يجب استبدال الخرطوشة أو جهاز االستنشاق
يوضح مؤشر الجرعات عدد النفثات المتبقية في الخرطوشة.

.®Respimat بمجرد استخدام ست خرطوشات في جهاز االستنشاق، فيجب الحصول على عبوة جديدة من جهاز االستنشاق

2. الفتح
افتح الغطاء بالكامل	 

 خذ أنفاًسا بطيئة وكاملة خارج الجهاز، ثم ُضم شفاهك حول الجزء الفموي 	 

تنفس داخل الجهاز ببطء وعمق من خالل فمك واضغط على زر إطالق 	 
الجرعة. حافظ على التنفس ببطء

كرر اللف، الفتح، الضغط للنفثتين بالكامل	 

ناتثفن
 يف ةدحاو ةرم

مويلا

1. الفتح
 حافظ على الغطاء مغلًقال	 

لف القاعدة الشفافة في االتجاه الذي تحدده األسهم الموجودة على الملصق 	 
حتى تسمع صوت نقرة )نصف لفة(

ARABIC

3. الضغط

الخرطوشة فارغة. قم باللف إلزالة القاعدة الشفافة. 
ثم اسحب الخرطوشة خارج جهاز االستنشاق. وأدخل 

الخرطوشة الجديدة.

المتبقي أقل من 10 نفثات. 
احصل على خرطوشة 

جديدة. 

عدد النفثات المتبقية 60.



اإلعداد المبدئي

www.medisininstruksjoner.no للحصول على مقطع فيديو تعليمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

إدخال الخرطوشةإزالة القاعدة الشفافة

اللفعمل مالحظات للخرطوشة

الضغطالفتح

 حافظ على الغطاء مغلًقا	 
اضغط على مزالج األمان مع سحب القاعدة الشفافة باليد 	 

األخرى

 أدخل الخرطوشة في جهاز االستنشاق	 
ضع جهاز االستنشاق على سطح ثابت وادفع إلى األسفل 	 

حتى تستقر الخرطوشة في مكانها

علّم على مربع التحديد الموجود على ملصق جهاز االستنشاق لتتبع عدد 	 
الخرطوشات

ادفع القاعدة الشفافة مرة أخرى في مكانها حتى تسمع نقرة	 

 حافظ على الغطاء مغلًقا	 
لف القاعدة الشفافة في االتجاه الذي تحدده 	 

األسهم الموجودة على الملصق حتى تسمع 
صوت نقرة )نصف لفة(

 وّجه جهاز االستنشاق إلى األسفل نحو األرض	 افتح الغطاء بالكامل	 
 اضغط على زر إطالق الجرعة	 
 أغلق الغطاء	 
 كرر الخطوات من 4 إلى 6 حتى يصبح الرذاذ مرئًيا 	 
 ثم كرر الخطوات من 4 إلى 6 ثالث مرات أخرى	 
 أصبح جهاز االستنشاق جاهًزا اآلن لالستخدام ويحتوي على 60 نفثة 	 

)30 جرعة(

x3
الخطوات من 4 إلى 6

12

34

56

”ةرقنلا“


