
  

  

  

 
   

  اشكال دارويي تنفسي
دي پي  DPI(و پودرهاي خشك استنشاقي ) ام دي آي MDI(اشكال دارويي تنفسي به انواع آئروسل هاي تنفسي با دوزهاي تنظيم شده 

  :و نبواليزر تقسيم مي شوند) آي
اسپري هايي هستند داراي محلول، سوسپانسيون يا امولسيون دارو در مخلوطي از گازهاي حامل كه تحت فشار نگهداري  ):MDI(ام دي آي 
   .روند براي درمان آسم به كار مي  معموالً. دارو با دوز مشخص در هر پاف به شكل قطراتي داراي قطر مشخص آزاد مي شود مي شوند

  )MDI(سل روش استفاده از آئرو
  .با سرفه كردن در صورتي كه خلطي در ريه ها مانده است خارج كنيد .1
  .آئروسل را پيش از استفاده تكان دهيد .2
  ). معموالً به صورت وارونه(آئروسل را همان گونه كه در بروشور آن ذكر شده است نگاه داريد  .3
  .لبها را محكم اطراف قطعه دهاني قرار دهيد .4
  .خم كنيدسر را به آرامي به عقب  .5
  .به آهستگي عمل بازدم را انجام دهيد، سعي كنيد ريه ها را تا جايي كه ممكن است از هوا خارج كنيد .6
  . نفس عميق بكشيد و آئروسل را فعال كنيد، زبان را تا حد ممكن پايين نگه داريد .7
  . حبس كنيد) بر حسب تحمل بيمار( ثانيه  15تا  10نفس خود را  .8
  .انجام دهيدبازدم را از راه بيني  .9

 .دهان را با آب گرم بشوييد .10
DPI:  پودرهايي هستند كه از سوراخ شدن كپسول هاي حامل دارو در دستگاه مخصوصي كه به اين منظور تهيه شده است و توسط

  .جريان هواي حاصل از دستگاه به ريه ها مي رسند
  :روش استفاده از پودرهاي تنفسي به صورت كپسول

  . با سرفه كردن در صورتي كه خلطي در ريه مانده است آن را خارج كنيد .1
  .بر اساس دستورالعمل ذكر شده در بروشور كپسول را در دستگاه قرار دهيد .2
  .به آرامي عمل بازدم را انجام دهيد و ريه ها را تا جاي ممكن از هوا خالي كنيد .3
  . لب ها را محكم اطراف قطعه دهاني قرار دهيد .4
   .به آرامي به عقب خم كنيدسر را  .5
  . دم عميقي از خالل دستگاه انجام دهيد .6
  . نگاه داريد ) بر حسب تحمل بيمار(  ثانيه 15تا  10نفس خود را براي  .7
  .از راه بيني بازدم را انجام دهيد .8
  .دهان را با آب گرم بشوييد .9

  : نبواليزر
در بيماري هاي عفوني ريوي شديد و حمالت . به كار مي رود استنشاقيكه به صورت دستگاهي است كه براي تجويز دارو به شكل بخار 

. و الزم است هوا يا اكسيژن تنفسي آنها گرم شود برخي بيماران با تنفس هواي سرد اسپاسم برونشي پيدا مي كنند .كاربرد داردآسمي 
   .كنند ، فراهم مي كندبراي بيماراني كه به طور ارادي تنفس مي را ذرات آب گرم شده  نبواليزر گرمايي،

يك محلول مايع وارد دستگاه مي شود و پس از تبديل به ذرات ريز توسط يك قطعه مكانيسم عملكرد نبواليزر به اين شكل است كه  
  .نبواليزرها هم در منزل و هم در بيمارستان استفاده مي شود. دهاني استنشاق مي شود

 7:اطالعيه شماره 
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  :اسپري دهاني توربوهالرروش استفاده از 
  اسپري را رو به باال نگه داريد .1
  درپوش را باز كنيد .2
 .به آرامي نفس خود را بيرون بدهيد و تا جاي ممكن هواي ريه ها را خالي كنيد .3
  .بچرخانيد تا صداي كليك را بشنويد )جهت عقربه هاي ساعت و خالف آن( پيچ را درهر دو جهت .4
 .انتهاي گلو، داخل حفره قرار داده و با لبها دور دهانه را محكم بگيريددهانه اسپري را رو به قسمت  .5
  دم عميق و محكم انجام دهيد .6
حبس نموده، سپس  ) بر حسب تحمل بيمار(  ثانيه 15 تا  10پس از خارج نمودن دهانه اسپري از دهان، نفس خود را به مدت  .7

 .به آرامي نفس بكشيد
دقت كنيد كه پيچاندن بيش از مقدار الزم مي تواند محتواي .در دهان احساس نكنيد با استفاده صحيح ممكن است هيچ طعمي 

  اسپري را تخليه نمايد
  ي، حداقل يك دقيقه فاصله بگذاريدبين استنشاقهاي متوال 
  در نشانگر ميزان دارو رنگ قرمز نشان مي دهد كه دارو به اتمام رسيده است 
  )غرغره كنيد ،آن را قورت ندهيد(را با آب بشوييد فراموش نكنيد كه پس از استنشاق دهان خود  
نشانگر ميزان دارو كه ميزان داروي باقيمانده را نشان مي دهد به آهستگي حركت مي كند و ممكن است شما پس از هر دوز  

  استفاده متوجه حركت آن نشويد
ست كه حتي هنگامي كه دارو به اتمام صدايي كه هنگام تكان دادن اسپري شنيده مي شود مربوط به پودر خشك رطوبت گير ا 

  .رسيده باشد اين صدا شنيده مي شود
  :SERATIDE(DISKUS)اسپري  

قرار داده  و ) محل گودي روي ديسك(اسپري را با يك دست خود بگيريد و انگشت شصت دست ديگر خود را برر روي شاسي  .1
 آن را آرام خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد

را در دست خود نگاه داشته ايد مجددا انگشت شصت خود را بر روي اهرم قرار داده و آن را در جهت قبل همانطور كه ديسك  .2
 تا انتها بكشيد تا صداي كليك را بشنويد

 يك بازدم عميق انجام دهيد  .3

 ثانيه نگاه داريد 10دهان خود را بر روي دهانه ي اسپري قرار داده و يك دم عميق انجام دهيد و نفس خود را  .4

 براي بستن اسپري، مجددا انگشت شصت خود را روي شاسي قرار داده و در خالف جهت قبل بچرخانيد  

 ديسكوس را خشك نگاه داريد 

 ديسكوس را زماني كه استفاده نميكنيد بسته نگاه داريد 

 هرگز هواي بازدم خود را به داخل ديسكوس وارد نكنيد 

 ق هستيداهرم را فقط زماني حركت دهيد كه آماده استنشا 

 از مقدار مصرف شده فراتر نرويد 

 دارو را دور از دسترس كودكان نگاه داريد 

  دهان خود را پس از استفاده از اسپري با آب بشوئيد 
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