A
C

Anti-Static Valved Holding Chamber
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الغرض من االستخدام

ُص ّممت هذه الغرفة لالستخدام جنبًا إلى جنب مع وحدة استنشاق
الجرعات المقننة لتوصيل دواء األيروسول لرئتيك على النحو الذي
حدده موفر الرعاية الصحية الخاص بك.

كيفية استخدام الغرفة

إلعداد جهاز االستنشاق ،قم باتباع التعليمات الواردة مع جهاز االستنشاق.
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قبل كل استخدام

يمكن استخدام هذه الغرفة بعد إخراجها من عبوتها بشكل مباشر.
تأكد من قراءة هذه التعليمات والتعليمات المرفقة مع وحدة
االستنشاق .افحص الغرفة بعناية وقم بإزالة أي أجسام غريبة .قم
باالستبدال فو ًرا في حالة وجود أي قطع تالفة أو مفقودة.
مالحظات

 1أزل الغطاء من على وحدة االستنشاق .رج جهاز االستنشاق قبل االستخدام مباشرة وفقًا للتعليمات
المرفقة معه.
 2أدخل جهاز االستنشاق في القطعة الخلفية لغرفة حجز الرذاذ .ضع القناع على الوجه إلحكام منع
تسرب الهواء خارج القناع.
 3أطلق زفي ًرا ثم اضغط على جهاز االستنشاق لمرة واحدة مع بدء أخذ شهيق ببطء .مع تثبيت القناع
على الوجه ،خذ شهيقًا وزفي ًرا عبر غرفة حجز الرذاذ لـ  5-6أنفاس.
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قلل عملية التنفس إن سمعت صوت صفير ،فهذا يعني أنك تأخذ
الشهيق بسرعة كبيرة.
إذا كان هناك شخص يساعدك على استخدام مؤشر شهيق
* Flow-Vuللتحقق من اإلغالق بشكل جيد ،فقم بتنسيق الضغط
على جهاز االستنشاق عند الشهيق ولحساب عدد األنفاس التي يتم
أخذها .يتحرك مؤشر * Flow-Vuتجاهك عند االستنشاق وال يتحرك
إال إذا تم اإلغالق بشكل صحيح.
انفخ نفخة واحدة ( )1في كل مرة .اتبع التعليمات المرفقة مع
وحدة االستنشاق حول المدة التي تنتظرها قبل التكرار.

يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو سهلة
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االستخدام على موقع YouTube.com

تعليامت التنظيف

يمكن استخدام هذه الغرفة بعد إخراجها من عبوتها بشكل مباشر ثم تنظيفها بعد ذلك بشكل أسبوعي.
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 1قم بإزالة القطعة الخلفية (د) .وحتى تتمكن من فصل الجزء األمامي ( ،)Bقم بلف الغرفة كما
هو موضح.
 2قم بنقع أجزاء الجهاز لمدة  15دقيقة في محلول تنظيف أطباق مخفف وماء فاتر نظيف .رج
الجهاز برفق .قم بشطف أجزاء الجهاز في ماء نظيف .أو ضع أجزاء الجهاز في الرف العلوي لغسالة
أطباق .تأكد من أن المنتج في مكان آمن وأنه متجه ألعلى .قم بتشغيل غسالة األطباق في وضع دورة
التنظيف الخفيف أو العادي .ال تجفف األجزاء بتعريضها للحرارة.
 3قم بهز المنتج بلطف للتخلص من المياه الزائدة ودعه يجف في الهواء في وضع عمودي .تأكد
من أن أجزاء الجهاز جافة قبل إعادة تركيبها م ًعا.
 4وإلعادة تركيب الجهاز ،قم بتركيب الطرف األمامي ( )Bفي طرف الغرفة وقم بلفها بإحكام إلى
أن يتم تثبيتها في مكانها .قم بتوسيط خاصية المحاذاة ( )Cعلى الجزء الخلفي مع مؤشر جهاز
االستنشاق * ،)A( Flow-Vuكما هو موضح .اضغط جي ًدا لتثبيت القطعة الخلفية(.)D
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مالحظات

•ال تقم بغلي أو تعقيم الجهاز.
•ينبغي استبدال المنتج بعد  12شه ًرا من االستخدام.
•ال يحتوي هذا المنتج على مادة الالتيكس.
•ال تشارك هذا الجهاز الطبي.
•في حال مالحظة تراكم الدواء داخل الغرفة الخاصة بك ،قم بغسلها من الداخل بلطف
بواسطة قطعة قماش ناعمة.
•ال يوصى بالغسل في غسالة الصحون مع أطباق متسخة جدًا.
•في حالة التنظيف في غسالة الصحون ،استخدم مساعد الشطف.

تنبيهات

•ال تترك الغرفة مع األطفال دون متابعة .هذا الجهاز ليس لعبة.
•يمكن أن يتعرض المنتج للتلف الدائم في حالة غليه أو تعقيمه أو تنظيفه في غسالة
الصحون في درجة حرارة تتجاوز  70درجة مئوية.

