
Easyhaler®  طریقة استخدام جھاز
یرجى قراءة النشرة الموجودة في عبوة جھاز Easyhaler لمزید من المعلومات. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافیة، فیرجى طلب المشورة من 

أخصائي الرعایة الصحیة.

الھّز 2

4

قم بھّز جھاز Easyhaler بقوة بعدد 3 إلى 
5 مرات

االستنشاق

(Easyhaler لكن ال تتنفس في) تنفس بصورة طبیعیة   •
ضع الجزء الذي یوضع في الفم بین األسنان وأغلق الشفتین   •

حولھ بإحكام
خذ نفًسا قویًا وعمیقًا قدر اإلمكان  •

أخرج جھاز االستنشاق واحبس أنفاسك لمدة 5 ثواٍن (ال یلزم    •
ذلك لجمیع أجھزة Easyhaler - یرجى التحقق من 

المعلومات المذكورة في العبوة)

أزل الغطاء الواقي من الغبار من الجزء 
الذي یوضع في الفم

1

ثبّت جھاز االستنشاق في وضع قائم •
اضغط بقوة بین إصبع اإلبھام عند   •
القاعدة وإصبع السبابة في األعلى، 

حتى تسمع صوت طقطقة
ثم دعھ یعود إلى موضعھ األصلي  •

الضغط3

إذا تم وصف أكثر من جرعة واحدة لكل مرة استخدام، فكرر الخطوات 
من 2 إلى 4.

أخیًرااستبدل غطاء السالمة الموجود على الجزء الذي یوضع بالفم. 

استكشاف األخطاء وإصالحھا
إذا...

قمَت بتحمیل   •
Easyhaler بدون 

قصد

ضغطَت على جھاز   •
االستنشاق ألكثر من 

مرة

نفخَت في جھاز   •
االستنشاق

فعلیك...

قم بتفریغ الجزء   •
الذي یوضع في 

الفم من جھاز 
Easyhaler على 
طاولة أو على یدك

لتقلیل مخاطر حدوث عدوى فطریة، یجب شطف الفم والحلق بالماء 
ثم بصق الماء، ویجب عدم بلعھ.

بعد تعاطي الجرعات باستخدام كورتیكوستیروید 
یتم استنشاقھ (الواقي)
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یمكن وضع جھاز Easyhaler في غطاٍء واٍق لحمایتھ من 
الرطوبة.

وعند االحتفاظ بجھاز Easyhaler في غطاٍء واٍق، افتح الغطاء 
واتبع الخطوات من 1 إلى 4 في الصفحة التالیة، ثم أغلق الغطاء.

یرجى االتصال بفریق المعلومات الطبیة على الرقم 
520300 01635 لطلب الحصول على غطاٍء واٍق لجھاز 

.Easyhaler

إذا كنت تستخدم غطاًء واقیًا

یحتوي Easyhaler على عداد یعرض عدد الجرعات الفردیة المتبقیة 
في جھاز االستنشاق.

والعداد یتحرك بعد كل 5 جرعات فردیة  •
وعندما تتحول األرقام إلى اللون األحمر، فھذا یعني أنھ یتبقى 20    •

جرعة فردیة فقط، وعندئذ تكون بحاجة إلى طلب وصفة جدیدة 
لجھاز Easyhaler جدید.

وعندما یصل العداد إلى الرقم 0، قم بتغییر الجھاز واستخدام جھاز   •
Easyhaler جدید، وسیظل قدر صغیر من المسحوق في جھاز 

االستنشاق الفارغ، والذي یجب عدم استخدامھ.

العداد

الكرتونیة لجھاز  العلبة  ن على  المدوَّ الویب  یمكنك مسح رمز QR أو زیارة موقعنا على شبكة 
Easyhaler أو النشرة الموجودة داخل العبوة أو ملصق جھاز االستنشاق لمشاھدة فیدیو حول 

كیفیة استخدام الجھاز.
وبالنسبة إلى منتجات Easyhaler ذات العبوات التي ال یوجد علیھا رمز QR أو موقع ویب، 

تفضل بزیارة www.oeh.fi/uk للوصول إلى الفیدیو.

EASYHALER فیدیو تعلیمي عن جھاز

Orion Pharma (UK) Ltd, 
Abbey Gardens,
4 Abbey Street,

Reading, RG1 3BA, UK
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تاریخ انتھاء الصالحیة مطبوع على العبوة، یجب عدم استخدام جھاز Easyhaler بعد ھذا 
التاریخ.

ستوضح النشرة الموجودة داخل العبوة المدة الزمنیة التي یمكن خاللھا استخدام الجھاز بمجرد 
فتح الرقاقة المعدنیة.  یجب تدوین التاریخ عند فتح الرقاقة لمساعدتك في تذكره. 

متى ینبغي استبدال جھاز 
Easyhaler؟

إذا ظھرت علیك أي آثار جانبیة، فیجب إبالغ الطبیب أو الصیدالني أو الممرضة. ویشمل ذلك 
أي آثار جانبیة محتملة غیر مذكورة في النشرة الموجودة داخل العبوة. یمكنك أیًضا اإلبالغ 

عن اآلثار الجانبیة مباشرةً عبر نظام "مخطط البطاقة الصفراء" على الموقع اإللكتروني: 
.www.mhra.gov.uk/yellowcard

ومن خالل اإلبالغ عن اآلثار الجانبیة، یمكنك توفیر معلومات إضافیة عن سالمة الدواء.

اإلبالغ عن اآلثار الجانبیة

قم بتنظیف الجزء الذي یوضع في الفم مرة واحدة على األقل كل أسبوع 
باستخدام قماش جاف أو مندیل ورقي.

یجب عدم استخدام الماء أو السوائل األخرى.

التنظیف
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