روش ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮي ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻲ

ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ

ﺑﺎزدم ﻋﻤﻴﻖ از از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ

• ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ

اﺳﭙﺮي را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﻲ از ﻣﺠﺎري ﺑﻴﻨـﻲ ﻗـﺮار دﻫﻴـﺪ و

• رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻨﻔﺴﻲ و دﻓﻊ آﺳﺎﻧﺘﺮ آﻧﻬﺎ

ﻣﺠﺮاي دﻳﮕﺮ را ﺑﺒﻨﺪﻳـﺪ و ﺑﻘﻴـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ را ﻣﺜـﻞ ﺑﺨـﺶ

• ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻨﻔﺴﻲ

ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠـﺎم دﻫﻴـﺪ و در ﭘﺎﻳـﺎن ﻣﺠـﺮا را ﺑـﺴﺘﻪ و ﺑـﺎ
ﻣﺠﺮاي دﻳﮕﺮ روش ﻓﻮق را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ.

٢
٣

١

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮي از راه دﻫﺎن
 .1ﺑﺎزدم ﻋﻤﻴﻖ از از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ
 .2ﻗﺴﻤﺖ دﻫﺎﻧﻲ اﺳﭙﺮي را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در داﺧﻞ دﻫﺎن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻮراخ آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻠﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 .3ﻣﻘﺪار داروي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﺑﺮ روي ﻛﭙﺴﻮل ﺣﺎوي دارو آزاد ﻛﻨﻴﺪ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻴﻖ از دﻫﺎن ﻋﻌﻤﻞ دم را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﺪ.
 .4ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ.
 .5ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﻟﺒﻬﺎي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﺎزدم را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

۶

۴

۵

در ﻣﻮاردي ﭘﺰﺷﻚ ﺟﻬـﺖ درﻳﺎﻓـﺖ دوز ﻛﻤﺘـﺮي از دارو ﺗﻮﺳـﻂ
ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮي را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از دﻫﺎن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

آﺳﻢ ﻳﺎر ﻳﺎ آﺳﺎن ﻧﻔﺲ

در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺲ از ﺑﺎزدم ﻋﻤﻴﻖ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﻴﻨـﻲ ،ﻗـﺴﻤﺖ دﻫـﺎﻧﻲ

ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻴﻤﺎر از روش ﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨـﺪ وﻟـﻲ

اﺳﭙﺮي را در ﻓﺎﺻﻠﻪ  2/5 – 5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي دﻫﺎن ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷـﺘﻪ ﺷـﻮد

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ وﺳـﻴﻠﻪ ﺑـﻪ

و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﻲ ) 3،2و (4اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

وي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
روش ﻛﺎر:
اﺳﭙﺮي را ﺑﻪ ﺳﺮ آﺳﻢ ﻳﺎر ﻣﺘـﺼﻞ و ﻗـﺴﻤﺖ دﻳﮕـﺮ آن
را در دﻫــﺎن ﻗــﺮار دﻫﻴــﺪ .ﻛﭙــﺴﻮل را ﺑــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﭘــﻒ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه در داﺧﻞ آﺳﻢ ﻳـﺎر ﻓـﺸﺎر دﻫﻴـﺪ و ﺳـﭙﺲ
ﺑﻪ ﻣﺪت  30ﺛﺎﻧﻴﻪ در داﺧﻞ آن ﺗﻨﻔﺲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﻣﻬﺴﺎ ﻣﺴﻠﻤﻲ و اﻋﻈﻢ ﻓﻼح
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮﻛﻞ
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