
 رووالیزر:   برگه راهنمای مصرف 

 

 مشخصات:

کپسول  تیووا را که به صورت    -کی پی  یدارو  میزان مناسبی از  است که، قابل حمل و با عملکرد آسان  یک دستگاه دارورسانی سادهرووالیزر  

 . عرضه می گردد، از طریق استنشاق دهانی به بیمار می رساندهای استنشاقی  

   روش مصرف:

نگبازکردن، دستگجهت    -1ه  مرحل با یک دست  را  را  ، شتههدا اه رووالیزر  بکشید  به   طبق شکل دهانه  زمانی که    عقب  نشانگر کامالً  تا  دو 

 . روبروی یکدیگر قرار بگیرند

بطوریکه انتهای شفاف کپسول به سمت    دهیدقرار  آن  خود خارج کرده و درون محفظه مخصوص    قوطیرا از    استنشاقیکپسول    -2مرحله  

 .  اشدپایین ب

 . شدن رووالیزر اطمینان حاصل نماییدبسته    تاز صح  "کلیک"، با شنیدن صدای  دهانه را به آرامی ببندید -3مرحله  

  ن دندان های خود قرار داده و لب هایدهانه دستگاه رووالیزر را بیو سپس    هوا را به طور کامل بیرون بدهید  ،با یک بازدم عمیق  -4مرحله  

 هدارید. آن نگ  دور  محکمخود را  

تا جایی که میتوانید توسط دهان خود دم عمیق و سریع انجام دهید، بعد از اتمام این    هداشته وو سر خود را صاف نگ  یا بنشینید  راست بایستید

 داخل دستگاه رووالیزر را خواهید شنید.   کپسولعمل  به شکل صحیح، شما صدای لرزش  

 د و نفس خود را برای ده ثانیه یااگر میتوانید بیشتر حبس نمایید. اییدستگاه رووالیزر را از دهان خود خارج نم

 را استنشاق کرده باشید.    کپسولست که تمامی پودر درون محفظه  احائز اهمیت  

 را تکرار نمایید.   4میتوانید مرحله    کپسول،برای حصول اطمینان از عدم باقی ماندن پودر درون محفظه  

خالی را دور بیاندازید.    کپسول)تا زمانی که دو نشانگر کامالً روبروی یکدیگر قرار بگیرند( و    استفاده، دهانه را باز نماییدبار    بعد از هر -5مرحله  

 داری نمایید. ن کیسه محافظ قرار داده و نگه دهانه را ببندید و دستگاه رووالیزر را درو

 را مجدداً تکرار نمایید.   5تا    1جدید استفاده نموده و مرحله    یک کپسولبعدی، از    در نوبت های

 

 دن دستگاه رووالیزر:کرتمیز  روش

 . باید حداقل هفته ای یکبار آن را تمیز نمایید  برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه رووالیزر •

 . قرار بگیرنددهانه دستگاه رووالیزر را باز نمایید تا زمانی که دو نشانگر روبروی یکدیگر   •

 خالی داخل دستگاه قرار دارد آن را خارج نمایید.   کپسولاگر   •

 را با آب جاری تمیز نمایید.   کپسولدهانه رووالیزر و محفظه مخصوص   •

 خارج شود و اجازه دهید در هوای آزاد خشک شود.   آن  محفظه را به خوبی تکان دهید تا زمانی که آب اضافی •



طول شب به آن زمان    ، دردستگاه  بهتر است پس از تمیز کردنه همین علت  ساعت به طول بیانجامد، ب  6این عمل ممکن است  

 هدارید. شود. رووالیزر را از گرما دور نگدهید تا خشک  ب

 

 یاط: موارد احت

 ید. کندارید. هیچگاه هنگامی که دستگاه خیس است از آن استفاده نیشه رووالیزر را تمیز و خشک نگه هم •

 از هوای بازدم به داخل رووالیزر خودداری نمایید.  •

 د. شوماه از یک دستگاه رووالیزر جدید استفاده    6توصیه میشود هر   •

 ید.مصرف دارو باز کنهر بار  از    پیشرا دقیقاً    قوطی کپسول ها  در •

اثربخشی دارو  روی  باقی بماند که متداول است و بر    داخل کپسول ها پس از استفادهاست یک الیه خیلی نازک از پودر در    ممکن •

 رد.می گذاثیری نتأ

 . برسدآسیب  به آن ی را داخل دهانه رووالیزر فشار ندهید زیرا ممکن است یا وسیله دیگرارچه پ هیچگاههشدار: 

 

 : شرایط نگهداری

 قوطی حاوی کپسول نگهداری نمایید.   در کناردستگاه رووالیزر را در دمای اتاق، درون کیسه محافظ و   •

 در قوطی حاوی کپسول را به خوبی ببندید تا از هرگونه رطوبت محافظت شود.  •

 

 شرکت صاحب پروانه: سیپال/ هند 

 نمایندگی در ایران: شرکت کوشان فارمد 

 info@koushanpharmed.com: پست الکترونیک 


