
Easyhaler® িকভােব ব্যবহার করেবন
আেরা তেথ্যর জন্য অনু�হ কের ইিজেহলার িলফেলট পড়ুন। যিদ আপনার আেরা েকােনা সহায়তার �েয়াজন হয়, তাহেল পরামেশৰ্র জন্য 
অনু�হ কের আপনার �া�্যেসবা কমৰ্ীেক সােথ িজজ্ঞাসা করুন।

মাউথিপস েথেক ডা� 
ক্যাপ সিরেয় িনন

ইিজেহলারিট ৩ েথেক ৫ বার খুব েজাের 
ঝাঁকুিন িদন

যিদ আপনােক �িতবার এেকর অিধক েডাজ �হেণর জন্য 
পরামশৰ্ েদওয়া হয় তাহেল ২ েথেক ৪ নং ধাপ আবার 
করুন। সবেশেষ মাউথিপেসর উপেরর সুরক্ষা ক্যাপিট 
বদেল িনন।

১ ২ ঝাঁকুিন িদন

• ইনেহলারিট েসাজা কের ধের রাখুন
• েবস এবং উপের আপনার তজৰ্নীর

মাঝখােন দৃঢ়ভােব েচেপ ধরুন,
যতক্ষণ না আপিন একিট ি�ক শুনেত
পােবন

• তারপর এিটেক মূল অব�ােন িফের
িনেয় আসেত আবার চাপ িদন

৩ চাপ িদন ৪ �াস েনওয়া

সমস্যা সমাধান
যিদ…

• আপিন ভুলবশত
ইিজেহলারিট েলাড
কেরেছন

• আপিন ইিজেহলাের
এেকর অিধক বার
চাপ িদেয়েছন

• আপিন ইনেহলাের
ফুঁ িদেয়েছন

তারপের…

• ইিজেহলােরর
মাউথিপসিট
েকােনা েটিবল বা
আপনার হােতর
উপর ট্যাপ করুন

• �াভািবকভােব িনঃ�াস ত্যাগ করুন (তেব ইিজেহলােরর
মেধ্য নয়)

• আপনার দাঁেতর মােঝ মাউথিপসিট রাখুন এবং এিটর
চারপােশ আপনার েঠাঁট �ারা শ� কের ব� করুন

• যতটা স�ব শি�শালী এবং গভীরভােব িন�াস িনন
• ইনেহলারিট সিরেয় িনন এবং ৫ েসেকে�র জন্য আপনার

�াস ধের রাখুন (সকল ইিজেহলােরর েক্ষে� এরকম
করার �েয়াজন হয় না - অনু�হ কের প্যােকেট উে�িখত
তথ্য েদখুন)

ছ�াকজিনত সং�মেণর ঝুঁিক �াস করেত আপনার মুখ 
এবং গলা পািন িদেয় ধুেয় িনন এবং থুথু েফেল িদন, িগেল 
েফলেবন না।

িনঃ�ােসর সােথ �হণ করেত হয় এমন কিটৰ্েকাে�রেয়েডর 
(�িতেরাধক) েডাজ �হণ করার পর
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ইিজেহলারেক আ�ৰ্তা েথেক রক্ষা করার জন্য একিট 
�িতরক্ষামূলক কভাের রাখা েযেত পাের।

ইিজেহলারেক �িতরক্ষামূলক কভাের েরেখ কভারিট খুলুন 
এবং অপর পৃ�ায় উি�িখত ১ েথেক ৪ নং ধাপগুিল অনুসরণ 
করুন, তারপের কভারিট ব� করুন।

আপনার ইিজেহলােরর সুরক্ষামূলক কভােরর জন্য অনু�হ 
কের আমােদর েমিডেকল ইনফরেমশন িটমেক 01635 
520300 ন�ের কল করুন।

যিদ আপিন একিট �িতরক্ষামূলক কভার 
ব্যবহার কেরন 

আপনার ইিজেহলারিট কখন বদলােনা উিচত
েময়াদ েশষ হওয়ার তািরখিট প্যােকেজ মুি�ত রেয়েছ এই সমেয়র পের আপনার 
ইিজেহলার ব্যবহার করেবন না।

একবার ফেয়ল পাউচিট েখালার পের আপিন আপনার িডভাইসিট কতিদন ব্যবহার 
করেত পারেবন তা প্যােকজ িলফেলেট উে�খ করা রেয়েছ। আপনার মেন রাখার 
সুিবধােথৰ্ েযিদন পাউচিট খুলেবন েসই তািরখিট িলেখ রাখুন।

পির�ার করা
পির�ার শুকেনা কাপড় বা িটসু্য িদেয় স�ােহ অ�ত একবার 
মাউথিপস বা মুেখর নলিট পির�ার করুন।

পািন বা অন্য েকােনা তরল পদাথৰ্ ব্যবহার করেবন না।

পা�ৰ্-�িতি�য়া স�েকৰ্ জানােনা
যিদ আপিন েকােনা পা�ৰ্-�িতি�য়া অনুভব কেরন, তাহেল আপনার ডা�ার, ফামৰ্ািস� 
বা নাসৰ্েক জানান। এই পা�ৰ্-�িতি�য়াগুেলার মেধ্য প্যােকেজর িলফেলেট উি�িখত নয় 
েসগুেলাসহ স�াব্য সকল পা�ৰ্-�িতি�য়া রেয়েছ। ইেয়েলা কাডৰ্ �ীেমর ওেয়বসাইট 
www.mhra.gov.uk/yellowcard - এ িগেয়ও সরাসির আপিন আপনার পা�ৰ্-�িতি�য়া 
স�েকৰ্ জানােত পারেবন।

পা�ৰ্-�িতি�য়া স�েকৰ্ জািনেয়, আপিন ওষুেধর সুরক্ষা স�েকৰ্ আেরা তথ্য �দান কের 
সহায়তা কেরত পােরন।
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আপনার ইনেহলাের কয়িট েডাজ বািক রেয়েছ তা েদখােনার জন্য 
ইিজেহলাের একিট কাউ�ার রেয়েছ।

• �েত্যক ৫িট একক েডােজর পর কাউ�াের পিরবতৰ্ন
আসেব

• যখন ন�রগুিল লাল রেঙর হেব, তার মােন আর মা� ২০িট
েডাজ বািক আেছ, এর অথৰ্ হে� তখন আপনােক একিট
নতুন ইিজেহলােরর জন্য একিট নতুন ে�সি�পশেনর
অনুেরাধ করেত হেব।

• যখন কাউ�ারিট ০-েত চেল আসেব, তখন একিট নতুন
ইিজেহলার ব্যবহার করুন, এই খািল ইনেহলােরর মেধ্য িকছু
অ� পিরমােণর গুঁড়া অবিশ� থাকেব, যা ব্যবহার করা উিচত
নয়।

কাউ�ার

আপনার িডভাইস িকভােব ব্যবহার করেবন তা িনেয় একিট িভিডও েদখেত হেল আপিন 
ইিজেহলার কাটৰ্ন, প্যােকেজর িলফেলট অথবা ইনেহলােরর েলেবেলর িকউআর েকাড 
�্যান করেত পােরন বা ওেয়ব অ্যাে�েস িভিজট করেত পােরন। 
িকউআর েকাড অথবা ওেয়ব অ্যাে�সিবহীন ইিজেহলার প্যােকেজর েক্ষে� িভিডও েদখেত 
হেল, www.oeh.fi/uk েদখুন।

ইিজেহলার �হেণর িনেদৰ্িশকা িভিডও
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