
استفاده آسان
Easyhaler ® تنفس قدم بھ قدم با

   

قطعھ تنفسی را بصورت عمودی
نگھدارید

انگشت شصت خود را در قسمت
ایینی، و انگشت اشاره را در پ

قسمت باالیی آلھ متذکره قرار داده
و محکم فشار دھید تا صدای کلیک

را بشنوید.
بعد از آن بگذارید کھ با صدای
کلیک آلھ متذکره بھ حالت اولیھ

خود برگردد.

کلیک کنید
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Dari – دری

جھت کاھش خطر عفونتھای قارچی، دھان خود را
شستھ و غرغره نموده ولی قورت ندھید. !

عیب یابی
® Easyhaler از استعمال مقدار دو برابر فناوری

اندازه ضرورت جلوگیری می کند!

اگر ...
® Easyhaler را پر نمودید ا تصادف

® Easyhaler را بیشتر از یکبار فشار دادید  

بھ داخل قطعھ تنفسی پف نمودید
پس ...

بھ آھستگی بر روی یک میز یا دست
Easyhaler ® خود با قطعھ دھانی

ضربھ بزنید

معلومات بیشتر را در این ویبسایت مشاھده
www.easyhaler.de :می کنید

شمارنده
® Easyhaler دارای یک شمارنده است کھ تعداد

دوز باقیمانده در قطعھ دھانی را نشان میدھد.
شمارنده بعد از ھر ۵ بار استفاده حرکت میکند

زمانیکھ شماره ھا سرخ شدند: تنھا تعداد
اقیمانده است دوز ب

زمانیکھ شمارنده ۰ شود،
اید تبدیل نمایید ® Easyhaler را ب

®Easyhaler نباید برای استنشاق از پوش محافظ خارج

شود.  

در صورت استفاده از پوش محافظ

بصورت عادی تنفس نمایید (اما نھ
(Easyhaler ® بھ داخل

لبھای خود را محکم بھ دور
انید ® Easyhaler بچسپ

بطور پیوستھ و عمیق از طریق
® Easyhaler نفس بکشید

® Easyhaler را از دھان خود
برداشتھ و نفس خود را برای ۵

انیھ نگھدارید ث
بعد از آن نزدیک دستگاه عمل تنفس را

.انجام دھید
سرپوش نگھدارنده قطعھ دھانی

را دوباره بگذارید
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سرپوش نگھدارنده را از
قطعھ دھانی جدا سازید  

را ۳ تا ۵ مرتبھ Easyhaler®
خوب تکان بدھید

تکان بدھید
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تنفس کنید
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(Afghanisch)
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سرپوش محافظ را باز کنید
سرپوش محافظ را از باالی دھن

بردارید. 
ھمان قسم کھ در مراحل 1 تا 3

شرح داده شده است، عمل استنشاق
را انجام دھید.

سرپوش محافظ را باالی دھن دستگاه
قرار دھید. 

.پوش محافظ را بستھ کنید.
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• اگ بیشتر از یک دوز برایتان تجویز شده است، مراحل
الی۴ را تکرار نمایید.۲

۲۰
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