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استفاده آسان:
Easyhaler® استنشاق مرحله به مرحله با

Farsi – فارسی
(Iran)

• درپوش محافظ را از روی دهانه 
بردارید

اگر بیشتر از یک اسپری در هربار برای شما جتویز شده است، 
مراحل 1 تا 3 را تکرار کنید.

برای کاهش دادن خطر عفونت قارچی، دهان و گلوی خود را با 
آب بشویید اما آن را قورت ندهید

را 3 تا 5 بار به  Easyhaler® •
خوبی تکان دهید

• اسپری را صاف نگه دارید
انگشت شست خود را پایین  •

آن و انگشت اشاره تان را در 
باالی آن بگذارید و فشار دهید تا 

صدای کلیک کردن را بشنوید
سپس اجازه دهید به حالت  •

قبلی خود برگردد

• به صورت عادی نفس بکشید 
(اما در ®Easyhaler تنفس 

نکنید)
لبهایتان را محکم دور  •

®Easyhaler  ببندید

به صورت پیوسته و عمیق در  •
®Easyhaler نفس بکشید

اسپری را بردارید و نفستان را  •
برای 5 ثانیه حبس کنید

درپوش محافظ را روی دهانه قرار  •
دهید

استنشاق بکشیدکلیک کنیدتکان دهید

شمارنده
®Easyhaler شمارنده ای دارد که تعداد دفعه باقی مانده در 

اسپری را نشان میدهد

•  شمارنده پس از هر 5 مرتبه استفاده تغییر 
میکند

•  وقتی اعداد قرمز میشوند فقط 25 بار 
دیگر میتوانید از اسپری استفاده کنید

•  وقتی شمارنده به 0 میرسد باید
®Easyhaler را تعویض کنید

برای کسب اطالعات بیشتر به این وب سایت 
www.easyhaler.de :مراجعه کنید

عیبیابی
از استفاده مقدار دو برابر اندازه مورد نیاز  Easyhaler® فناوری

جلوگیری میکند!
اگر...

•  به صورت تصادفی از ®Easyhaler استفاده کنید
•  ®Easyhaler را بیشتر از یکبار فشار دهید

•  در اسپری بدمید
سپس ...

•  با دهانه ®Easyhaler روی میز 
با دستتان ضربه بزنید

اگر از محفظه ای مرطوب استفاده میکنید
از  Easyhaler® برای استنشاق کردن نیازی به خارج کردن

محفظه مرطوب نیست.

•  محفظه مرطوب را باز کنید
درپوش ایمنی را از دهانه بردارید •

 طبق مراحل 1 تا 3 استنشاق کنید
درپوش محافظ را روی دهانه  •

قرار دهید
محفظه مرطوب را ببندید •
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