
તમા��   ઇઝ�હેલર® કેવી ર�તે વાપર�ું
વ�ુ મા�હતી માટ ેકૃપા કર�ને ઇઝ�હેલર પેકમાં રહે�ું ચોપા�ન�ું વાંચો. જો તમને કોઈ અન્ય મદદની જ�ર હોય, તો કૃપા કર�ને 
સલાહ માટ ેતમારા હેલ્થકેર પ્રોફેશનલને �ૂછો.

માઉથપીસમાંથી ડસ્ટ કેપ 
કાઢ� નાંખો

ઇઝ�હેલરને 3 થી 5 વખત ઝડપથી 
હલાવો

જો તમને દરેક વખતે એક કરતા વધારે ડોઝ લેવા�ું માટ ે
�પ્રસ્ક્રાઈબ કરવામાં આવ્�ું હોય તો પગલાં 2 થી 4�ું 
�ુનરાવતર્ન કરો.

છેલ્લે સેફ્ટ� કેપને માઉથપીસ પર લગાવી દો. 

1 2 હલાવો

• ઇન્હેલર સી�ું પકડો

• તમારા અં�ૂઠાના આધાર પર અને
તમાર� તજ�ની આંગળ�ના ટરેવા
વચ્ચે �ુસ્તપણે જ્યાં �ુધી તમે એક
�ક્લક ના સાંભળો ત્યાં �ુધા મસળો

• પછ� તેને તેની �ૂળ �સ્થ�ત પર પાછુ�
�ક્લક થવા દો

3 �ક્લક કરો 4 �ાસ લો

સમસ્યા �નવારણ
જો...

• તમે �ૂલથી
ઇઝ�હેલર લોડ ક�ુર્

• તમે ઇઝ�હેલરને
એકથી વ�ુ વખત
દબાવો

• તમે ઇન્હેલરમાં ��� ક
મારો

પછ�...

• ઇઝ�હેલસર્ 
માઉથપીસને 
ટબેલ અથવા
તમારા હાથ
પર ઠપકારો

• સામાન્ય �ાસ લો (પણ ઇઝ�હેલરમાં નહ�)

• તમારા દા�ત વચ્ચે માઉથપીસ �ૂકો અને તેની ફરતે 
એકદમ હોઠ �ભ�સી દો

• �ાસ શ� તેટલા ભારે અને �ડા લો

• ઇન્હેલરને દૂર કરો અને તમારા �ાસ 5 સેક� ડ રોક�
રાખો (તમામ ઇઝ�હેલસર્ માટ ેજ�ર� નથી - કૃપા
કર�ને પેકમાં મા�હતી ચેક કરો)

��ગના ચેપ�ું જોખમ ઓછુ�  કરવા, તમારા મ� અને 
ગળામાં પાણીથી કોગળા કરો અને �ૂંક કાઢો, 
ગળશો નહ�.

નાકથી કોટ�કોસ્ટેરોઇડનો ડોઝ 
લીધા પછ� (�નવારક)
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MARCH 2021/EASYH-413e(1)

 Page 1 of 2



ઇઝ�હેલરને ભેજથી બચાવવા તેને એક પ્રોટ�ેક્ટવ 
કવરમાં �ૂક� શકાય છે.

ઇઝ�હેલરને પ્રોટ�ેક્ટવ કવરમાં રાખીને, કવર 
ખોલો અને 1 થી 4 ચરણને અ�ુસરો અને પછ� 
કવર બંધ કર� દો.

તમારા ઇઝ�હેલરના પ્રોટ�ેક્ટવ કવરને મેળવવા માટે 
કૃપા કર�ને 01635 520300 પર અમાર� તબીબી 
મા�હતી ટ�મને કૉલ કરો.

જો તમે પ્રોટે�ક્ટવ કવર વાપરતા હો તો તમા�� ઇઝ�હેલર �ારે બદલ�ું?
પેક�ગ પર ઉપયોગની અવ�ધની તાર�ખ છાપેલી છે, આ સમય પછ� તમા�� 
ઇઝ�હેલર વાપરશો નહ�.

એકવાર તમે ફાઈલ પાઉચ ખોલો તે પછ� તમે તમા�� �ડવાઈસ કેટલો સમય 
વાપર� શકો તે તમને તમા�� પેકેજ ચોપા�ન�ું કહેશે. તમાર� યાદગીર� માટે 
જ્યારે તમે પાઉચ ખોલો ત્યારે તાર�ખ લખી લો. 

સાફ કરે છે
અઠવા�ડયામાં ઓછામાં ઓછુ� એક વખત સ્વચ્છ �ુતરાઉ 
કાપડ અથવા �ટશ્�ુથી માઉથપીસને સાફ કરો.

પાણી અથવા કોઇ પ્રવાહ� ઉપયોગ કરશો નહ�.

આડ અસરોની �ણ કરવી
જો તમને કોઈપણ આડઅસરો થાય, તો તમારા ડૉક્ટર, ફામાર્�સસ્ટ અથવા 
નસર્ સાથે વાત કરો. આમાં પેકેજ ચોપા�નયામાં સમા�વ� ન હોય તેવી કોઈપણ 
સંભ�વત આડઅસરો સામેલ છે. યલો કાડ� સ્ક�મ મારફત પણ તમે અહ� 
આડઅસરોની �ણ કર� શકો છો: www.mhra.gov.uk/yellowcard.

આડઅસરોની �ણ કર�ને, તમે ઔષધીની સલામતી પર વ�ુ મા�હતી �ૂર� 
પાડવામાં મદદ કર� શકો છો.

Orion Pharma (UK) Ltd, 
Abbey Gardens,
4 Abbey Street,
Reading, RG1 3BA, UK 
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કાઉન્ટરમાં કેટલા એકલ ડોઝ બાક� છે તે બતાવ�ું 
કાઉન્ટર ઇઝ�હેલરમાં આવે છે.

• કાઉન્ટર દર 5 એક ડોઝ પછ� ફરે છે

• જ્યારે સંખ્યા લાલ ર�ગની થાય ત્યારે ફક્ત 20 એકલ
ડોઝ બાક� રહે છે, તમને નવા ઇઝ�હેલર માટ ેનવા
�પ્ર�સ્ક્રપ્શનની �વનંતી કરવાની જ�ર પડ ેત્યારે આ�ું
થાય છે.

• ત્યારે 0 પર પહ�ચે ત્યારે નવી ઇઝ�હેલર બદલો,
ખાલી ઇન્હેલરમાં પાવડરની થોડ� માત્રા રહેશે પર��ુ
તેનો ઉપયોગ કરવાનો નથી.

કાઉન્ટર

તમા��  �ડવાઈસ કેવી ર�તે વાપર�ું તે અંગે �વ�ડયો જોવા માટ ે તમે તમારા ઇઝ�હેલર 
કાટ�ન, પેકેજ ચોપા�નયા અથવા ઇન્હેલર લેબલ પર QR કોડને સ્કેન કર� શકો અથવા 
વેબ એડ્રસેની �ુલાકાત લઈ શકો છો. 
QR કોડ અથવા વેબ એડ્રસે વગરના પેક�ગવાળા ઇઝ�હેલર પ્રોડક્ટો માટ,ે �વ�ડયો જોવા 
માટ ેwww.oeh.fi/uk ની �ુલાકાત લો.
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