
راهنماى مصرف داروى بودفورم

      3. با یک بازدم قوى نفس خود را بیرون 
داده و ریه را خالى کنید.

قسـمت دهانى دستگاه را بین لب هاى خود 
قرار داده و دارو را با یک دم عمیق از طریق 
دهـان بـه ریـه هـاى خـود انتقـال دهیـد 
(استنشاق کنید) و 5 تا 10 ثانیه نفس خود 
را حبس کنید و سـپس به آرامى نفس خود 

را بیرون دهید.

      4. پس از استفاده  از دارو، دستگاه را داخل محفظه خاکسترى قرار 
دهید و کالهک قرمز را به سمت راست بپیچانید تا کامًال بسته شود. این 

مرحله جهت آماده سازى دستگاه براى استفاده بعدى ضرورى است.

*   از انجام بازدم در دستگاه خودداري کنید.

*  پس از استفاده دهانتان را کامالً با آب بشویید.
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فیلم آموزشى در کانال تلگرام

90 درجه

مرحله اول

      1. دستگاه را به حالت عمودى نگه داشته، 
به طوریکه کالهک قرمز در باال قرار گیرد. در 
تمـام مراحـل دسـتگاه را بـه حالـت عمودى 

(کالهک قرمز در باال) نگه دارید.
با دسـت دیگر کالهک قرمز را به سمت چپ 

بپیچانید تا باز شود.
دستگاه را از محفظه خارج نمایید.

 
        2. کالهک قرمز رنگ را به سـمت پایین فشـار دهید و رهاکنید.

      

        

مرحله  دوم

مرحله  سوم

مرحله  چهارم



سواالت متداول

       زمانى که داروى شما در حال اتمام است (20 تا 25 مرتبه دیگر مى توانید از دارو استفاده کنید)، نوار قرمز 
رنگ در روزنه کوچک سمت راست دستگاه نمایان مى شود که به شما یاداورى مى کند  زمان تعویض داروى شما 

به زودى فرا خواهد رسید.
      پس از اتمام دارو و خالى شدن دستگاه، نوار قرمز رنگ تمامى روزنه را پر کرده و دیگر کالهک قرمز فشرده 

نخواهد شد و دستگاه قفل مى گردد تا شما از دستگاه خالى استفاده ننمایید. (داروى جدید نیاز دارید)

B A

(B تصویر)

(A تصویر)

1-   اگر هنگام استفاده، کالهک به سمت پایین فشرده نشود چه باید کرد؟
براي کار کردن دستگاه، (فشردن کالهک قرمز) بایستى شکاف ∆ شکل بر روي بدنه خاکستري با شکاف̂   شکل

بر روي کالهک قرمز در یک راستا باشند. در غیر این صورت کالهک قرمز را بپیچانید تا زمانى که شکاف ها منطبق 
شوند. همچنین در صورت عدم تطابق شکاف ها دستگاه بسته نمى شود.

2-  اگر نیاز باشد طبق دستور پزشک دو بار در هر نوبت دارو را مصرف کنم، کدام مراحل را باید تکرار کنم؟
باید مراحل چهارگانه را دوباره تکرار کنید. خالصه 4مرحله: 1. دستگاه را بازکنید. 2. کالهک قرمز را فشار داده و 

رها کنید. 3. با دم عمیق از طریق دهان دارو را استنشاق کنید. 4. دستگاه را ببندید.
3-  در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت دارو چه باید کرد؟

داروي خود را مصرف کنید اما اگر نزدیک به زمان مصرف نوبت بعدي است، نوبت فراموش شده را حذف کرده و
براي جبران مقدار داروي فراموش شده، مصرف دارو را دو برابر نکنید.

3-  در صورتیکه نتوانستم دم عمیق  را  انجام دهم چه باید کنم؟
براي دریافت مقدار کامل دارو مى توانید دوباره دم عمیق در حد توان انجام دهید. (بدون نیاز به تکرار انجام مراحل 

قبلى چون مقداري از دارو در قسمت دهانه دستگاه باقى مانده است)
4-   هنگام پیچاندن کالهک قرمز،  صداي تق تق شنیدم،  نشانه چیست؟

این صدا به این معنى است که دستگاه را اشتباه باز نموده اید. در صورتیکه دستگاه را با شنیدن صداي تق تق باز
نموده اید بایستى بدنه را در محفظه قرار داده وکالهک را به سمت راست بپیچانید و به طور کامل ببندید. سپس 
دوباره دستگاه را در حالت عمودي (کالهک قرمز باال باشد) نگه داشته و بدون ایجاد صدا کالهک قرمز را به سمت

چپ بپیچانید تا دستگاه باز شده و از محفظه جدا شود.
6-   هنگام استفاده، بعضى اوقات هیچ گونه طعم و احساسى در مورد دارو نداشتم، آیا دارو را دریافت کرده ام؟

ممکن است طعم شیرین مالیمى از پودر استنشاق شده را در دهان خود احساس کنید که تاکید مى کند شما مقدار
دارو را دریافت کرده اید، همچنین امکان دارد که پس از دم عمیق هیچ طعمى را احساس نکنید. نگران نباشید 

درهر صورت مقدار الزم دارو را دریافت کرده اید.

www.budeform.ir


