
आफ्नो Easyhaler®-को उपयोग कसर� गनुर्
अिधक जानकार�को लािग कृपया Easyhaler-को प्याकमा रहेको पचार् पढ्नुहोस।् य�द तपा�लाई कुनै अन्य सहायता चा�हएको 
छ भने, कृपया आफ्नो स्वास्थ्य सेवा पेसावाललाई परामशर् �दनको लािग भन्नहुोस।्

माउथपीसबाट डस्ट 
क्याप (धूलोबाट जोगाउने 
खोल)-लाई हटाउनहुोस ्

Easyhaler-लाई 3-दे�ख 5-पल्ट 
जोरका साथ हल्लाउनहुोस ्

य�द तपा�लाई हरेकपल्ट एकभन्दा अिधक खरुाक 
िलनको लािग भिनएको छ भने 2-दे�ख 4 चरणहरूलाई 
दोहोर ्याउनहुोस।् अन्ततः सुरक्षा क्याप अथार्त ्खोललाई 
माउथपीसमा लगाउनहुोस।्

1 2 हल्लाउनुहोस ्

• इनहेलरलाई सीधा समा�हुोस ्
• आधारलाई आफ्नो बढु�औलंामािथ
अिन टुप्पोलाई आफ्नो
चोरऔलंामिुन राखेर �क्लकको
आवाज नसिुनञ्जेल दृढतापवूर्क
िथच्नहुोस ्

• त्यसपिछ यसलाई पनुः �क्लकको
आवाजका साथ यसको मलू
अवस्थामा आउन �दनहुोस ्

3 िथच्नहुोस ् 4 सास िलनहुोस ्

समस्या िनवारण
य�द...
• तपा�ले Easyhal-

er-लाई भूलवश लोड 
गनुर्भयो

• तपा�ल ेEasyhal-
er-लाई एकभन्दा
अिधकपल्ट िथच्नुभयो

• तपा�ले इनहेलरिभ�
आफ्नो सास फेनुर्भयो

त्यसपिछ...

• Easyhaler-को
माउथपीसलाई टेबल
वा आफ्नो हातमा
ट्याप गनुर्होस ्
अथार्त ्�वस्तारै
�हकार्उनहुोस ्

• सामान्य रूपमा सास फेनुर्होस ्(तर
Easyhaler-िभ� होइन)

• माउथपीस (मखुिभ� हाल्ने भाग)-लाई आफ्ना
दाँतहरूको बीचमा रा�हुोस ्अिन यसको व�रप�र 
आफ्ना ओंठहरूलाई रा�र� टाइट बन्द गनुर्होस्

• यथाःसम्भव सश� एवम ्ग�हरो सास िलनहुोस ्
• इनहेलरलाई हटाउनहुोस ्अिन आफ्नो सासलाई

5 सेकेण्डको लािग रोकेर रा�हुोस ्(सबै
Easyhaler-हरूको लािग आवश्यक छैन-कृपया
प्याकेटमा �दइएको सूचनालाई हेनुर्होस)्

फङ्गल सङ्�मण (घाउ-ख�टरा आ�द)-को जो�खमलाई 
कम्ती पानर्को लािग, मखु एवम ्घाँट�लाई पानी�ारा 
कुल्ला गनुर्होस ्अिन थकु्नहुोस,् पानीलाई निनल्नहुोस।्

सास माफर् त िलइने का�टर्कोस्टेरायड (िनरोधक)-को 
खुराक िलएपिछ
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Easyhaler-मा एक काउन्टर हुन्छ जसले इनहेलरमा 
बाँक� रहेका खरुाकहरूको संख्याबारे जानकार� �दन्छ।
• यो काउन्टर हरेक 5 खरुाकहरू प�ात ्अगा�ड बढ्छ
• केवल 20 खरुाकहरू बाँक� रहेपिछ संख्याहरूलाई रातो

रङ्गमा देखाइन्छ, यो त्यो समय हो जब तपा�ले 
एक नयाँ Easyhaler िन�म्त नयाँ नुस्खाको लािग 
अनरुोध गन� खाँचो पछर्।

• काउन्टरल े 0 देखाएपिछ, नयाँ Easyhaler-को
उपयोग गनुर्होस,् �र�ो इनहेलरमा अल्प प�रमाणमा
पाउडर रहेको हुन्छ, जसको उपयोग गनुर्हँुदैन।

तपा�ले QR कोडलाई स्क्यान गनर् सक्नहुुन्छ अथवा Easyhaler-को काटूर्न, यसको 
प्याकेटमा भएको पचार् वा इनहेलरको लेबलमा �दइएको वेबसाइटमा गएर आफ्नो 
�डभाइस (उपकरण)-को �योग गन� त�रकाबारे बताइएको िभ�डयो हेनर् सक्नहुुन्छ।  
QR कोड वा वेब ठेगाना �वना न ैप्याक ग�रएका Easyhaler उत्पादहरूको लािग, 
www.oeh.fi/uk-मा जानहुोस ्अिन सम्ब� िभ�डयो हेनुर्होस।्

EASYHALER-सम्बन्धी िनद�शको िभ�डयो
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य�द तपा�ले सरुक्षात्मक आवरणको उपयोग 
ग�ररहनु भएको छ भने
Easyhaler-लाई मोयस्चर अथार्त ्नमीबाट बचाउनको 
लािग एक सुरक्षात्मक आवरणिभ� रा� स�कन्छ।

Easyhaler-लाई सुरक्षात्मक आवरणमा रा�को लािग 
आवरणलाई खोल्नहुोस ् अिन प�ृको अक�प�ट्ट बताइएका 
1-दे�ख 4 चरणहरूको अनसुरण गनुर्होस,् त्यसपिछ
आवरणलाई बन्द गनुर्होस।् तपा�को

Easyhaler-को लािग सुरक्षात्मक आवरणको अनुरोध 
गनर्लाई कृपया  01635 520300-मा हा�ो िच�कत्सक�य 
सचूना टोलीलाई फोन गनुर्होस।्

काउन्टर

दषु्�भावहरूको �रपोटर् गनु र्
य�द तपा�लाई कुनै �कारका दषु्�भावहरू भए भने, यसबारे आफ्नो डक्टर, 
फाम�िसस्ट (औषध-�व�ेता) वा नसर्लाई बताउनहुोस।् यसमा यस्ता सम्भा�वत 
दषु्�भावहरू पिन सामेल छन ् जसबारे प्याकेटमा �दइएको पचार्मा उल्लेख ग�रएको 
छैन। तपा�ले www.mhra.gov.uk/yellowcard-मा गएर यल्लो काडर् स्क�म 
(Yellow Card Scheme) माफर्त दषु्�भावहरूबारे सोझै बताउन पिन सक्नुहुन्छ। 
दषु्�भावहरूबारे जानकार� �दान गरेर, तपा�ले औषिधको सरुक्षाको सम्बन्धमा 
अिधक सूचना उपलब्ध गराउने �दशामा म�त पुर य्ाउन सक्नुहुन्छ।

Orion Pharma (UK) Ltd, 
Abbey Gardens,
4 Abbey Street,
Reading, RG1 3BA, UK 

तपा�को Easyhaler-लाई क�हले ब�द्ल गनुर्पछर्?

प्याकेटमा समा� हुने िमित छा�पएको हुन्छ, त्यो िमित प�ात ्आफ्नो 
Easyhaler-को उपयोग नगनुर्होस।् 
फोयल पाउचलाई तपा�ले एकपल्ट खोल्न ुभएपिछ आफ्नो �डभाइसलाई 
तपा�ले क�हलेसम्म उपयोग गनर् सक्नहुुन्छ, त्यसबारे प्याकेटमा भएको 
पचार्मा बताइएको हुन्छ। तपा�ले पाउच खोल्नभुएको िमितलाई लेखेर 
रा�हुोस ्जसमा तपा�लाई यसको स्मरण रहोस।्

साफ-सफाइ
कम्तीमा पिन सातामा एकपल्ट सफा, सुक्खा कपडा वा 
�टस्य ुपेपरले माउथपीस (मुखिभ� हाल्ने भाग)-लाई 
सफा गनुर्होस।्

हरूको उपयोग नगनुर्होस।्पानी अथवा अन्य तरल पदाथर्




