
تۆ ئیزیهەیڵەر-ت پێدراوە
 .)COPD( ئەم نامیلکەیە بۆ ئەو کەسانەیە کە ئیزیهەیڵەریان بۆ نووسراوە بۆ چارەسەری تەنگەنەفەسی و نەخۆشیی گیرانی ماوەدرێژیی سییەکان

ئیزیهەیڵەر چییە؟
تۆزی ئیزیهەیڵەر بۆ چارەسەری تەنگەنەفەسی و COPDـیە. بەکارهێنانی ئاسانە و هیچ پرۆپێالنتی )پاڵنەری گازیی( تێدا نییە. تۆ لە رێگەی دەمەوانەیەک لەسەر هەڵمژەکە دۆزەکە بۆ ناو سییەکانت بە هەناسە هەڵدەمژیت. 

ئیزیهەیڵەر ژمێری ژەمی تێدایە کە بە روونی دەری دەخات چەند ژەمی تێدا ماوە. 

ئیزیهەیڵەر لەگەڵ پێنج بژاردەی چارەسەرکردندا دەگات. 

داپۆشەری پارێزەر 
دەتوانیت بە داپۆشەری پارێزەر 

یان بەبێ ئەو، ئیزیهەیڵەر 
بەکاربهێنیت. کاتێک هەڵی 

دەمژیت، دەتوانیت هەڵمژەکە لە 
داپۆشەرەکەدا بەجێبهێڵرێت.

چۆن لەگەڵ ئیزیهەیڵەر ژەم پڕ بکەیت و بەکاری بهێنیت
گرینگە ئەم رێنماییانەی خوارەوە بە وریایی بخوێنیتەوە.

بەکارهێنان SORANIرێنماییەکانی 

 www.medicininstruktioner.se دەتوانیت ڤیدۆیی رێنماییدەربارەی چۆنێتیی بەکارهێنانی ئیزیهەیڵەر بدۆزیتەوە لە 
www.fass.se or www.orionpharma.se/film ،)لەسەر راست بەکاربهێنیت بۆ دەستڕاگەیشتن پێیان QR دەتوانیت(

1. رایبووەشێنە
- پارێزەرەکە )سەرقاپی تۆز( الببە لەسەر دەمەوانەکە. 

- ئەگەر داپۆشەری پارێزەر لە پاکەتەکەدا درابوو، دەتوانیت ئیزیهەیڵەکەرەکەت بخەیتە ناو داپۆشەرەکە.

- هەڵمژەکە رابووەشێنە لە کاتێکدا بۆ چەند جارێک ستوونی دەیگریت.

2. کرتە بکە
-  ئیزیهەیڵەر لە نێوان پەنجەی دۆشاومژە و ئەسپێکوژەت رابگرە و یەک جار دەستی پێدا بنێ تا گوێت لە کرتەیەک دەبێت. بهێڵە بگەڕێتەوە بۆ دۆخی سەرەتایی خۆی، بە 

مانایەکی دیکە با 'بێتەوە دۆخی ئاسایی خۆی'. 

- ژەمی دەرمانەکە ئێستا ئامادەیە بۆ ئەوەی هەڵبمژرێت. 

3. هەڵیبمژە
- بە  شێوەیەکی ئاسایی هەناسە بدەرەوە.

-  هەموو دەمەوانەکە بخەرە ناو دەمت و لێوت بخەرە دەوری دەمەوانەکە تا کەپس دەبێت بە چواردەورییەوە. هەناسەیەکی قووڵ لە هەڵمژەکەوە هەڵبمژە.

-  دەمەوانەکە لە ناو دەمت الببە و بۆ 5 چرکە هەناسەت رابگرە، دواتر بە شێوەیەکی ئاسایی هەناسە بدە. کاتێک هەست بە شیرینییەکی نەرم دەکەیت لە ناو دەمت، دڵنیابەرەوە 
کە ژەمە دەرمانەکەت وەرگرتووە. 

ئەگەر زیاتر لە یەک ژەمت بۆ نووسراوە، لە هەنگاوی یەکەمەوە دووبارەی بکەرەوە.  •

•  ئەگەر بێکلۆمێت، سالفومیکس، موفۆمیکس یان جینۆوا ئیزیهەیڵەرت بەکارهێناوە، هەمیشە دوای وەگرتنی ژەمێک دەمت بشۆ و غەرغەرەی ئاو بە ناو دەمت بکە. ئاوەکە تف بکەرەوە.

پارێزەرەکە )سەرقاپی تۆز( بخەرەوە سەر دەمەوانەکە. رووپۆشی پارێزەرەکە دابخە ئەگەر بەکاری دەهێنێت.   •
ئەگەر بە رێکەوت دەستت بە ئیزیهەیڵەردا نا بەبێ ئەوەی ژەمە دەرچووەکە هەڵمژیت، لە رێگەی  

کێشانی دەمەوانەکە بە ناولەپی دەستت یان مێزێک خاڵی بکەرەوە.  

داپۆشەر

دەمەوانە

 پارێزەری دەمەوانە
)سەرقاپی تۆز(

دڵنیابەرەوە کە پارێزەرەکە )سەرقاپی 
تۆز( دەمەوانەی هەڵمژەکە 

دادەپۆشێت. سەرقاپەکە ناهێڵێت هەڵمژەکە 
چاالک ببێت. 



پاراستن و هەڵگرتنی ئیزیهەیڵەر
بوفۆمیکس ئیزیهەیڵەر دوای هەڵبچڕینی کەپسەکەی دەکرێت تا 4 مانگ هەڵبگیرێت. مایکۆرئۆرگازمەکانی ساڵفلومیکس 250/50 دەکرێت تا 1 مانگ و مایکرۆئۆرگازمەکانی 500/50 دەکرێت تا 2 مانگ هەڵبگیرێن. 

ئیزیهەیڵەرەکانی بوڤێنتۆڵ، جینۆوا و بێکلۆمێت دەکرێت تا 6 مانگ هەڵبگیرێن. 

 ئیزیهەێلەر دەبێت لە پلەی گەرمیی ژوور و شوێنی وشکدا هەڵبگیرێت. لەگەڵ رووپۆش و بێ رووپۆش بەردەستە. 
رووپۆشەکە دەکرێت وەک پارێزبەندییەکی زیادە بۆ هەڵمژەکە بەکار بهێنرێت )بۆ زانیاریی زیاتر تەماشای نامیلکەی پاکەتەکە بکە(.

بەرەاڵکردنی چارەسەرەکانی فراوانکەریی بۆریی هەوا:
بوڤێنتۆڵ ئیزیهەیڵەر 

 بوڤێنتۆڵ ئیزیهەیڵەر ساڵبوتامۆڵی تێدایە، کە بۆریی هەوا فراوان دەکات و هەناسەدان ئاسانتر دەکات. 
بەخێرایی کار دەکات و بەکار دەهێنرێت بۆ چارەسەرکردنی دەرکەوتەکانی تەنگەنەفەسی یان ئاسانکردنی هەناسەدان لە نەخۆشیی گیرانیی ماوەدرێژیی سییەکاندا. کاریگەرییەکەی لە چەند خولەکێکدا 

دەردەکەوێت و بۆ ماوەی 4-6 کاتژمێر کاریگەر دەبێت. 

بوڤێنتۆڵ ئیزیهەیڵەر بە دوو هێزی جیاواز بەردەستە، 100 مایکرۆگرامی/ژەم و 200 مایکرۆگرامی/ژەم.

چارەسەری رێگریی هەوکردن: 
جینۆوا ئیزیهەیڵەر و بێکلۆمێنت ئیزیهەیڵەر

 جینۆوا ئیزیهەیڵەر بەدیسۆنایدی تێدایە، وە بێکلۆمێنت ئیزیهەیڵەر بێکلۆمێنو ساسۆنزی تێدایە. 
هەردووکیان سەر بەو کۆمەڵە داودەرمانانەن کە بە کۆتریکۆستیریۆدز ناسراون و بۆ چارەسەری چاککردنەوە و چارەسەریی رێگیریی تەنگەنەفەسی بەکار دەهێنرێن. جینۆوا 

ئیزیهەیڵەر و بێکلۆمێنت ئیزیهەیڵەر هاوکردن کەمدەکەنەوە و رێگیری لێ دەکەن لە بۆریی هەوا، وە بە شێوەیەکی ئاسایی بەکاردەهێنرێن رێگیریکردن لە دەرکەوتەکانی 
تەنگەنەفەسی، بە مانایەکی دیکە، بە لەخۆگرتنی ئەو کاتەی دەرکەوتەکانیشت هەن. دەرئەنجامەکە دوای چەند رۆژێک بەدیار دەکەوێت، وە کاریگەریی تەواو دوای چەند هەفتەیەکی 

کەم لە چارەسەر دەردەکەوێت. 

 جینۆوا ئیزیهەیڵەر بە سێ هێز بەردەستە، 100 مایکرۆگرامی/ژەم، 200 مایکرۆگرامی/ژەم و 400 مایکرۆگرامی/ژەم. 
بێکلۆمێنت ئیزیهەیڵەر بە یەک هێزی 200 مایکرۆگرامی/ژەم بەردەستە.

چارەسەری رێگیری/چارەسەرکردن: 
بوفۆمیکس ئیزیهەیڵەر 

بوفۆمیکس ئیزیهەیڵەر دوو دەرمانی جیاوازی تێدایە: بەدیسۆناید و فۆرمۆتیرۆڵ. بەدیسۆناید سەر بەو کۆمەڵە داودەرمانانەیە کە بە کۆتریکۆستیریۆدز ناسراون و بۆ چارەسەری چاککردنەوە بەکار 
 دەهێنرێت. رێگیری لە ئاوسان و هەوکردن لە سییەکان دەکات یان کەمیان دەکاتەوە. فۆرمۆتیرۆڵ بۆریی هەوا فراوان دەکات و هەناسەدان ئاسانتر دەکات. 

کاریگەریی فۆرمۆتیرۆڵ لە ماوەیی 1-3 خولەکی دوای هەڵمژین بەدیاری دەکەوێت و بە تێکڕا بۆ ماوەی 12 کاتژمێر دوای هەر ژەمێک دەمێنێتەوە.

بوفۆمیکس ئیزیهەیڵەر بە سێ هێزی بەدیسۆناید/فۆرمۆتیرۆڵ بەردەستە: 4.5/80 مایکۆگرامی، 4.5/160 مایکرۆگرامی و 9/320 مایکرۆگرامی.

چارەسەری رێگیری:
ساڵفلومیکس ئیزیهەیڵەر

ساڵفلومیکس ئیزیهەیڵەر دوو دەرمانی جیاوازی تێدایە: سالمیتیرۆڵ و فلوتیکازۆن پڕۆپیۆنات. فلوتیکازۆن پڕۆپیۆنات سەر بەو کۆمەڵە داودەرمانانەیە کە بە کۆتریکۆستیریۆدز ناسراون و بۆ 
رێگیریکردن بەکار دەهێنرێت. رێگیری لە ئاوسان و هەوکردن لە سییەکان دەکات یان کەمیان دەکاتەوە. سالمیتیرۆڵ بۆریی هەوا فراوان دەکات و هەناسەدان ئاسانتر دەکات. کاریگەریی سالمیتیرۆڵ لە 

ماوەیی 1-3 خولەکی دوای هەڵمژین بەدیاری دەکەوێت و بە تێکڕا بۆ ماوەی 12 کاتژمێر دوای هەر ژەمێک دەمێنێتەوە.

سالفومیکس ئیزیهەیڵەر بە دوو هێزی جیاوازی سالمیتیرۆڵ/فلوتیکازۆن پڕۆپیۆنات بەردەستە: 250/50 مایکۆگرامی و 500/50 مایکرۆگرامی.

هەمیشە شوێن هەو رەچەتە بکەوە کە پێتدراوە. نامیلکەی پاکەتەکە بە وریایی بخوێنەرەوە. ئەگەر هەر پرسیارێکت هەیە یان شتێکت هەیە دەربارەی چارەسەرەکەت، قسە لەگەڵ پزیشک یان پەرستارەکەت بکە. بۆ 
زانیاریی زیاتر، www.fass.se بۆ گشتی ببینە. 

هەرگیز لەگەڵ خاشاکی ناوماڵ داودەرمان فڕێ مەدە. بیر لە ژینگە بکەرەوە. داودەرمانی ماوە دەکرێت لە دەرمانخانە رادەست بکرێت.

ORION PHARMA AB | BOX 85 | DANDERYD
WWW.ORIONPHARMA.SE | +46 )0( 8-623 60 40 :تەلەفۆن

پاراستنی ئیزیهەیڵەر ئاسانە
بە الیەنی کەمەوە هەفتەی جارێک دەمەوانەی هەڵمژەکە بە پەڕۆیەکی پاک و وشک پاکبکەرەوە.

چۆن بزانم کە هەڵمژەکە خاڵییە؟
ئیزیهەیڵەر ژمێری ژەمی تێدایە کە بە روونی دەری دەخات چەند ژەمی تێدا ماوە. 

هەموو پێنج ژەم جارێک ژمارەکەی دێتە خوارەوە، ژمارەکەیش لە دوای هەر 10 ژەمێک پیشان دەدرێت. کاتێک ژمارەکان لە پاشخانێکی سووردا دەرکەوتن، واتە 20 ژەم ماوە. هەرچەندە 
تۆز لە پەنجەرەی دواوەی هەڵمژەکە دەبینیت، بەاڵم کاتێک ژمێرەکە دەگاتە 0، هەڵمژەکە بگۆڕە. 
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