
ثانيه   10سعي كنيد حتي المقدور نفستان را به مدت   -3
 بشماريد  1-10از شماره ( نگهداريد  

الزم است حتماٌ در موقـع اسـتفاده از اسـپري ،            -4
 سوراخهاي بيني را با يك دست بگيريد 
 : اقدامات الزم بعد از مصرف 

بهتر است پس از هر بار مصرف محفظه پالستيكي را با آب گرم 

كامالٌ شسته ، خشك نموده و سرپوش مخصوص آنرا را 

 .در جاي خود بگذاريد 

 .دارو را در محيطي خنك و خشك نگهداريد 

 .مخزن آنرا  سوراخ نكنيد  و ضربه نزنيد   

بيني را مرتب تميز كرده و در صورت نياز از پمادهاي چرب 

 .كننده با نظر پزشك استفاده  كنيد 

 

 )از راه بيني (روش مصرف 
اسپري  را در نزديكترين ناحيه جلوي بيني گرفته و با يك     -1

داروي خارج شـده ،    )  با دهان بسته (نفس عميق از راه بيني 
 حاصل از پاف اسپري را بدرون بيني بكشيد 

از  (  ثانيه نگهداريد   10حتي المقدور نفس خود را به مدت  -2
 .سپس بازدم انجام دهيد ) بشماريد  1-10شماره 

 

 

 نحوه استفاده از اسپري هاي  استنشاقي

1389سوپروايزر آموزشي  زمستان :تهيه كننده   

دانشگاه علوم پزشکي لرستان  کوهدشت ) ره(بيمارستان امام خمينی 
 کوهدشت) ره(بيمارستان امام خميني 



 :آمـوزش بـه بيـمار 
 :اسپري استنشاقي 

يكي از انواع اشكال دارويي ، اسپري ها هستند كـه        
) الرژيك  –عفوني (  عمدتاٌ در بيماريهاي دستگاه تنفسي  

اين داروها به صورت كپـسول هـاي     .  تجويز مي شوند 
كوچك استوانه اي شكل و حاوي مواد ضـد آلـرژي ،        

 .گشاد كننده برونش يا كورتيكواستروئيد ها  مي باشند 

شيوه مصرف آنها به صورت استنشاق داروي خارج شده    
از راه  )  ناشي از فشردن قسمت بـاالي محفظـه دارو    (  

 .بيني يا دهان است 

 

 اقدامات الزم قبل از مصرف اسپري 
 
بيني و دهان را از نظر وجود هر گونه مشكل بررسي   -1

 .نماييد 

 .دارو و مخزن آن را چك كنيد  -2

ظرف محتوي اسپري را خوب تكان دهيد و سرپوش     -3
 .آنرا برداريد 

سعي كنيد تمام هواي موجود در سينه را تخليه كنيد   -4
 )با يك فوت محكم (

 )از راه بيني (روش مصرف 
اسپري  را در نزديكترين ناحيه جلوي بيني گرفته و با يك     -1

داروي خارج شده ،     )  با دهان بسته  (نفس عميق از راه بيني 
 .حاصل از پاف اسپري را بدرون بيني بكشيد 
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 .سپس بازدم انجام دهيد ) بشماريد  1-10شماره 

 

 

 

 

 

 

 )از راه دهان(روش مصرف از 
به منظور  (  اسپري را هميشه با دهان خالي و تميز بكار ببريد  

جلوگيري از پريدن هر گونه مـواد خـارجي بداخـل         
 )مجاري تنفسي 

قسمت دهاني محفظه اسپري را داخل دهان قـرار دهيـد و     
جهـت  (لبهايتان را به طور كامل در اطراف آن ببنديد    

و طي يك نفس )  جلوگيري از خروج دارو از اطراف لبها 
بلند و آهسته داروي خارج شده  ناشي از فشار بر باالي   

 .اسپري را از طريق دهان به داخل ريه ها بكشيد 
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 سوراخهاي بيني را با يك دست بگيريد 

 
 : اقدامات الزم بعد از مصرف 

بهتر است پس از هر بار مصرف محفظه پالستيكي را با  

آب گرم كامالٌ شسته ، خشك نموده و سـرپوش        

 .مخصوص آنرا را در جاي خود بگذاريد 

 .دارو را در محيطي خنك و خشك نگهداريد 

 .مخزن آنرا  سوراخ نكنيد  و ضربه نزنيد   

بيني را مرتب تميز كرده و در صورت نياز از پمادهاي   

 .چرب كننده با نظر پزشك استفاده  كنيد 


