
 
 

حصل على عالج تنفسي في المدرسة ھذا األسبوع ألنھ عانى من صعوبة في (اسم الطالب) ___________________________
). لذلك قامت ممرضة مدرستكم أو مسئولو الصحة بمدرستكم Asthma 411التنفس. تُعد المنطقة التعلیمیة لمدرستكم جزًءا من برنامج (

 بإعطاء طفلك دواء لیساعده على التنفس بسھولة. وقد تم إجراء العالج التنفسي باستخدام مستنشق بفاصل أو جھاز توصیل االستنشاق. 

 ما المستنشقات والفواصل؟ 

عبارة عن علیبة تقوم بعصرھا إلخراج نفس من الدواء.  والفاصل عبارة عن أنبوب یوصل بالمستنشق. في المدرسة، استخدم المستنشق 
). وھو فاصل یستخدم لمدة تصل إلى أسبوع ثم یتم التخلص منھ. لقد تسلم طفلك الفاصل الخاص بھ لیریك كیف LiteAire(®طفلك الفاصل 

 یستخدمھ. 

 

 

 

 

 لماذا یجب أن یستخدم طفلك فاصل؟ 

تساعد الفواصل دواء الربو على الوصول إلى رئتي طفلك عند الحاجة. وبدون فاصل، یبقى معظم الدواء في فم طفلك أو حلقھ. والدواء 
 اب بسیط. الذي ال یصل إلى الرئتین ال یساعده على التنفس. أما الدواء الذي یبقى في الفم أو الحلق فقد یسبب تھیج أو التھ

 متى یجب أن یستخدم طفلك فاصالً؟ 

) لتناول دواء منع التھاب الرئة أو دواء سریع MDIیجب أن تستخدم الفواصل في كل مرة یستخدم فیھا طفلك مستنشق محدد للجرعة (
 المفعول للربو. اسأل مقدم خدمة الرعایة الصحیة المعني ما إذا كان طفلك بحاجة إلى فاصل. 

 مستنشق مع فاصل  كیفیة استخدام

 قم بنزع غطاء المستنشق والفاصل.  .1
 تأكد من أنھ ال یوجد أي شيء في الفاصل أو المستنشق.  .2
 ثوان.  5قم برج المستنشق لمدة  .3
 قم بإدخال قطعة الفم بالمستنشق في الفاصل.  .4
 قف أو اجلس معتدالً. امسك بالفاصل مع العلیبة في وضع قائم.  .5
 قم باالستنشاق بشكل كامل.  .6
 ضع شفتیك حول قطعة الفم دون العض علیھا. .7
 10مع البدء بالتنفس ببطء وعمق، اضغط على العلیبة مرة واحدة إلخراج الدواء. واصل التنفس ببطء وعمق. احبس النفس لمدة  .8

 ثوان ثم قم بإخراج النفس ببطء. 
 . 8ثانیة وكرر الخطوة  60إذا وصف لك طبیبك أكثر من نفس واحد، فانتظر لمدة  .9

 ضمض بالماء وابصقھ.  تم .10
 

 www.asthma411.orgلمزید من المعلومات عن الفواصل قم بزیارة 

 فھم خصائص فواصل الربو

 المستنشق الفاصل
 )LiteAire(®الفاصل 

http://www.asthma411.org/

