د استعمال لپاره الرښوونې

PASHTO_AFGHANISTAN

تاسې ته ایزي هیلر درکړل شوی دی
دا کتابګوټی د هغه کسانو لپاره دی چې د نفس تنګۍ یا د سږو د زړې ناروغۍ ( )COPDد تداوي لپاره ورته ایزي هیلر لیکل شوی دی.

ایزي هېلر څه شی دی؟
ایزي هېلر د نفس تنګۍ یا د سږو د زړې ناروغۍ د تداوي لپاره یو پیاوړی انهېلر دی .دا په استعمال کې اسان دی او کوم پروفیلنټ یا د سون ماده په کې نه ده شامل کړی شوې .تاسې انهېلر په خولې کې په ایښودلو پاوډر
د ساه په ذریعه خپل سږو ته رسوئ. ایزي هېلر د خوراکي مقدار شمیرونکی لري چې په څرګند ډول دا ښایي چې څومره مقدار پاتې شو.
ایزي هېلر د تداوي د پنځوو انتخابونو سره راځي

د خولې ساتونکی
(د دوړي د مخنیوي سر)

انهېلر

دا ډاډمنه کوئ چې ساتونکی
(د دوړې د مخنیوي سر)
د انهېلر د خولې اله پټوي.
دغه سر انهېلر د فعاله کیدو
څخه ساتي.

د خولې اله

د ساتنې پوښ
تاسې ایزي هېلر د ساتنې د پوښ
سره او بې له دې استعمالولی شئ.
کله چې تاسې ساده ددنه راکاږئ،
انهېلر په پوښ کې پاتې کیدی شي.

په ایزي هېلر سره به څنګه مقدار برابروئ او استعمالوئ
دا مهمه ده چې الندې الرښوونې په غور سره وګورئ.

 -1لړزول
 ساتونکی (د دوړې د مخنیوي سر) د خولې د الې څخه لرې کړئ. که د ساتنې پوښ په پیک کې موجود وي ،تاسې خپل ایزي هېلر په دغه پوښ کې دننه کولی شئ. -په نیغ نیولو سره یو څو ځله انهېلر ولړزوئ.

 -2کلیک کړئ
	ایزي هېلر په خپلو ګوتو کې نیغ ونیسئ او کله چې کلیک واورئ نو یو ځل یې پریس کړئ. دا پریږدئ چې خپل اصلي پوزسیون ته واپس راشي ،په بله معنی(واپس کلیک کړئ).
 -اوس د درملو مقدار د ساه له الرې د راکاږلو لپاره چمتو دی.

 -3ساه دننه راکاږئ
 عادي ساه اخلئ	د خولې بشپړه اله په خوله کې کیږدئ او د الې چاپیره شونډې ولګوئ چې ښه بندول یقیني شي .د انهېلر له الرې ژور ساه واخلئ.	د خپلې خولې څخه د خولې د غه اله لرې کړئ او د 5 ثانیو پورې ساه ونیسئ ،بیا په عادي توګه ساه و اخلئ .کله چې په خوله کې لږ شان خوږ خوند محسوس کړئ،نو تاسې په دې ډاډمن کیدی شئ چې مقدار مو واخیستلو.
• که تاسې ته له یو څخه زیات مقدارونه لیکل شوې وي ،د  1ګام څخه بیا تکرار کړئ.
•	که تاسې  Bufomix ،Salflumix ،Beclometیا  Gionaایزي هېلر استعمال کړی وي ،نو همیشه د خوراک اخیستلو وروسته خپل خوله کنګالوئ او په اوبو غړغړه کوئ. اوبه توکئ.
• ساتونکی (د دوړي د مخنیوي سر) واپس د خولې په اله کیږدئ. د ساتنې پوښ بند کړئ ،که تاسې یې استعمالولئ.
که تاسې په غیر ارادي توګه ایزي هېلر کلیک کړو ،داسې چې خوراک مو د ساه له الرې نه وي اخیستلی ،نو دا په دې طریق ه خالي کړئ
د خولې اله د خپل الس یا میز سرهپه کراره ووهئ.

دا چې ایزي هېلر به څنګه استعمالوئ ،په دې اړه ویډیوګانې د الرښوونو سره په دې ادرس کتلی شئ www.medicininstruktioner.se
(دې ته د الس رسۍ لپاره تاسې ښي اړخ ته کیو آر استعمالولی شئ) www.fass.se ،یا .www.orionpharma.se/film

د ایزي هېلر خیال ساتل اسان دي
په پاک وچ ټوکر لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل د انهېلر د خولې اله پاکوئ.

کله چې انهېلر خالي وي ،ما ته به څنګه معلومیږي؟
ایزي هېلر د خوراکي مقدار شمیرونکی لري چې په څرګند ډول دا ښایي چې څومره مقدار پاتې شو.
دا د خوراک هر پنځم مقدار شمیري او د  10خوراکونو وروسته شمیرې ښودل کیږي. کله چې د سور پس منظر سره شمیرې ښکاره شي ،نو  20خوراکونه پاتې وي.
کله چې شمیرونکی  0ته ورسي ،نو انهېلر بدل کړئ ،که څه هم تاسې به اوس هم د انهېلر د شا په ونډو کې پاوډر وینئ.

د ایزي هېلر ساتنه او ایښودنه
 Bufomixایزي هېلر د  4میاشتو پورې وروسته له هغې ساتلی شئ کله چې پالستیکي کڅوړه پرانیستل شي.  250/50 Salflumixمایکروګرامز د  1میاشتې پورې ساتلی شئ او  500/50مایکروګرامز د  2میاشتو
پورې ساتلی شئ.  Giona ،Buventolاو  Beclometایزي هېلر د  6میاشتو پورې ساتلی شئ.
ایزي هېلر باید په وچ ځای کې د خونې په تودوخه کې وساتل شي. دا د پوښ سره او بې له پوښه موجود وي.
پوښ د انهېلر د اضافي خوندیتوب لپاره استعمالیدی شي (د نورو معلوماتو لپاره د پیکج کتابګوټی وګورئ).

د برانکوډایلېټر تداوی اسانول

 BUVENTOLایزي هېلر
په  Buventolایزي هېلر کې سلبیوټامال شامل وي چې برونش پراخوي او ساه اخیستل اسانوي.
دا په چټکۍ سره کار کوي او د نفس تنګۍ عالمات ښه کوي یا د سږو په مزمن ناروغۍ کې ساه اخیستل اسانوي. دا پو یو څو دقیقو کې اثر کوي او شاوخوا تر  6-4ساعتو پورې کار کوي.؟
ایزي هېلر په دوو مقدارونو کې موجود دي 10 ،مایکروګرامز/مقدار او  200مایکروګرامز/مقدار.

د مخنیوي/التهابي ناروغۍ تداوی:

 GIONAایزي هېلر او  BECLOMETایزي هېلر
په  Gionaایزي هېلر کې ییډسونایډ او  Beclometایزي هېلر کې بکلومیتاسون شامل وي.
دواړه د درملو د هغه ګروپ څخه تعلق لري چې کارټي کوسټیرایډ ورته ویل کیږي او په نفس تنګۍ کې د دوام د معالجې او احتیاطي تداوي لپاره استعمالیږي.  Gionaایزي
هېلر او  Beclometایزي هېلرپه برونش کې د التهاب مخنیوی کوي او دا کموي او د نفس تنګۍ د عالماتو څخه د مخنیوي لپاره باید په دوامداره توګه استعمال کړل شي ،په بله
معنی ،که تاسې عالمات نه هم لرئ نو د هغې پشمول. پو یو څو ورځو کې د دې اثر څرګندیږي او پوره تاثیر د یو څو اونۍ د تداوي وروسته ترالسه کیږي.
 Gionaایزي هېلر په درې خوراکي مقدارونو کې راځي ،د  100مایکروګرامز/مقدار ،د  200مایکروګرامز/مقدار ،د  400مایکروګرامز/مقدار.
 Beclometایزي هېلر د  200مایکروګرامز/مقدار کې راځي.

مخنیوی کول/تداوی اسانول:

 BUFOMIXایزي هېل ر
په  Bufomixایزي هېلر کې دوه بیالبیل درمل شامل وي :ییوډیسوناییډ او فرموټرال. ییوډیسوناییډ د درملو د هغه ګروپ سره تعلق لري چې کارټي کوسټیرایډ ورته ویل کیږي او د دوام د معالجې
لپاره استعمالیږي. دا په سږو کې پړسوب او التهاب کموي او د هغې مخنیوی کوي. فرموټرال برونش پراخوي او ساه اخیستل اسانوي.
د فرموټرال اثر په  3-1دقیقو کې پیل کیږي ،وروسته له هغه چې د ساه په ذریعه واخیستل شي او د یو خوراک وروسته اوسطا ً تر  12ساعتو پورې کار کوي.
 Bufomixایزي هېلر د ییوډیسوناییډ  /فرموټرال په دریو خوراکي مقدارونو کې راځي:  4.5/80مایکروګرامز 4.5/160 ،مایکروګرامز او  9/320مایکروګرامز.

احتیاطي تداوی:

 SALFLUMIXایزي هېلر
په  fluticasoneایزي هېلر کې دوه مختلف درمل شامل وي :سلمیټرال او فلوټیکاسون. فلوټیکاسون د درملو د هغه ګروپ سره تعلق لري کوم ته چې کارټي کوسټیرایډ ویل کیږي او د احتیاط
او مخنیوي لپاره استعمالیږي. دا په سږو کې پړسوب او التهاب کموي او د هغې مخنیوی کوي. سالمیټرول برونش پراخوي او ساه اخیستل اسانوي. د سالمیټرول اثر په  3-1دقیقو کې پیل کیږي،
وروسته له هغه چې د ساه په ذریعه واخیستل شي او د یو خوراک وروسته اوسطا ً تر  12ساعتو پورې کار کوي.
 Salflumixایزي هېلر د سالمیټرول /فلوټیکاسون په دوو مختلف خوراکي مقدارو کې راځي:  250/50مایکروګرامز او  500/50مایکروګرامز.
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همیشه په هغه طبي نسخه عمل کوئ چې تاسې ته درکول کیږي. د پیکج کتابګوټی په احتیاط سره وګورئ .که تاسې کومې پوښتنې لرئ یا د خپل تداوي په اړه څه معلوماتو ته اړتیا لرئ ،د خپل ډاکټر یا نرس سره
خبرې وکړئ. د نورو معلوماتو لپاره دا ویب پاڼه وګورئ: .www.fass.se for the public
د کورني فضله موادو سره هیڅکله هم درمل مه غورځوئ. چاپیلایر ته پام کوئ. پاتې شوي درمل فارمیسۍ ته ورکولی شئ.
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