
 یار راهنمای استفاده از آسم
 لثل اس هصزف اسپزی را تىاى دّیذ. 1 

 

پس اس تزداضتي درپَش اسپزی لسوت دّاًی آى را تِ اًتْای آسن .2

 .یار ٍصل وٌیذ 

 

سپس لسوت دّاًی آسن یار را . اتتذا یه تاسدم عویك اًدام دّیذ. 3 

َّا اس اطزاف تا تِ ّن فطزدى لثْا اس خزٍج .تیي دًذاًْای خَد تگیزیذ

 دّاى خلَ گیزی وٌیذ

 

 

ّز تار فطار )اسپزی را فطار دّیذ تا دارٍ ٍارد هحفظِ آسن یار گزدد.4

 عویك ٍ آّستِ،سپس تا اًدام دم (دادى یه پاف هحسَب هی ضَد 

 .دارٍیی را وِ ٍارد فضای درًٍی آسن یار ضذُ است استٌطاق وٌیذ 

 

 

ثاًیِ َّای دهی  10تا  5تِ هذت   -5

 را در ریِ خَد ًگْذاریذ ٍ سپس تِ آراهی تاسدم اًدام دّیذ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 با آرزوی بهبودی و سالمت کامل برای شما

 

هزوش آهَسضی درهاًی  -تاالتز اس هیذاى ٍلیعصز -سًداى: آدرس 

 (عح)حضزت ٍلیعصز

 024 – 33 770801-9: تلفي 

  www.valiasr.zums.ac.ir:ٍب سایت

 z.valiasrhospital@yahoo.com:آدرس پست الىتزًٍیه

 024-33 77075:دٍرًگار

 

 

 (عج)عصر مركس آموزشي درماني حضرت ولي

 پس از ترخیص خود مراقبتي

 آسمبیماران مبتال به در 

 

 واحد آموزش به بیمار

1396 

 

 



: مراقبت در منسل 

ّا، هغشّا، غالت ٍ  اسغذاّای دریایی، خگز، للَُ داًِ -

سثشیدات تا تزي تیزُ، ولن تزٍولی، گزیپ فزٍت، 

پزتغال، فلفل ضیزیي، ویَی، آب گَخِ فزًگی ٍ گل 

. ولن تیطتز استفادُ وٌیذ

لیتز هایعات هصزف ًواییذ ٍ اس هصزف  3الی  2رٍساًِ  -

 .غذاّای حساسیت سا هاًٌذ ضىالت اختٌاب ًواییذ

اس لثیل سیة، اس دریافت ٍعذُ ّای غذایی پزحدن  -

 .پیاس، هزوثات ٍ تَتْا اختٌاب وٌیذ

غذاّایی وِ هوىي است حساسیت ایداد وٌذ را  -

لیَاى چای در رٍس هی  3تا  2هصزف . حذف وٌیذ

 .تَاًذ تزای تشرگساالى هفیذ تاضذ

ٍرسش هٌظن سثه اًدام دّیذ ٍ استزاحت هتٌاٍب  -

تیي فعالیت ّا داضتِ تاضیذ ٍ اس فعالیت ّای سٌگیي 

 .ب ًواییذاختٌا

تْتز است لثل اس اًدام ٍرسش، دارٍّای تدَیش ضذُ را  -

 .استفادُ ًواییذ

اس توزیٌات ٍرسضی سٌگیي، تاسی، هَاد حساسیت  -

 گزدُ گیاّاى، حیَاًاتی هثل گزتِ ٍ اسة، دٍد)سا

، (دٍد سیگار گزدغثار، سیگار، تَی عطز ٍ

سزهاخَردگی ٍ عفًَت ّای ٍیزٍسی، ّیداًات ٍ 

تغییز درخِ حزارت اس عَاهل هستعذ استزس ّا ٍ 

اس . وٌٌذُ ٍ تطذیذ وٌٌذُ حوالت آسن اختٌاب وٌیذ

دستگاُ تخَر خْت هزطَب وزدى هحیط اطزاف 

 .استفادُ وٌیذ

خْت خزٍج خلط تٌفس عویك ٍ سپس سزفِ  -

اس تِ وار تزدى تالص ٍ ( سزفِ هذاٍم ٍ سِ تایی)وٌیذ

 .تطه حاٍی پز اختٌاب وٌیذ

س هَاد حساسیت سا ٍ هحزن تِ اتاق خَاب خَد را ا -

 .تْذاضت دّاى ٍ حلك را رعایت ًواییذ. دٍر ًگِ داریذ

در ٌّگام حولِ آسن آراهص خَد را حفظ ًواییذ ٍ  -

توزیٌات تٌفسی را اًدام دادُ ٍ همذار سیادی آب یا 

چای ٍلزم هصزف ًوَدُ ٍ دارٍّای تدَیش ضذُ را 

 .هصزف ًواییذ

یع ٍ احساس در صَرت داضتي تٌفس ّای تٌذ ٍ سز -

ووثَد اوسیژى، یه دست را رٍی سیٌِ ٍ دست دیگز 

را رٍی ضىن لزار دادُ ٍ دم را طَری اًدام دّیذ وِ 

دست رٍی ضىن تِ طزف خلَ وطیذُ ضَد ٍ تٌفس 

لة غٌچِ ای را اًدام دادُ ٍ در حالی وِ تا دست 

رٍی ضىن تِ داخل فطار ٍارد هی دّیذ تِ آراهی 

را تِ ّواى حال ًگِ  تاسدم وٌیذ ٍ دست رٍی سیٌِ

 .داریذ

اسپزی هتسع وٌٌذُ تزًٍص را ّویطِ تِ هٌظَر حولِ  -

 .آسن ّوزاُ داضتِ تاضیذ

 2دلیمِ  20در صَرتی وِ دچار حولِ آسن ضذیذ ّز  -

پاف اس اسپزی را تا سِ ًَتت استفادُ وٌیذ تا  4یا 

 .حولِ فزٍوص وٌذ

 :در استفاده از اسپری به نکات زیر توجه کنید

اسپزی را تزداضتِ ٍ آى را تِ خَتی تىاى درب  -

 .اتتذا دٍ الی سِ تٌفس عویك اًدام دّیذ. دّیذ

ظزف دارٍ را تصَرت ٍارًٍِ طَری ًگِ داریذ وِ  -

اًگطت اضارُ در تاال ٍ ضست در پاییي ظزف لزار 

 .گیزد

لطعِ دّاًی را در دّاى لزار دّیذ ٍ در حالیىِ  -

ا ًفس هی وطیذ تا اًگطت اضارُ ظزف دارٍ ر

 .فطار دّیذ تا اٍلیي پاف دارٍ را تشًیذ

ثاًیِ در حالیىِ اسپزی  10تا  5تِ هذت  -

 .ّوچٌاى در دّاًتاى است چٌذ ًفس تىطیذ

تعذ اس استفادُ اس اسپزی تْتز است اس آسن یار  -

 .استفادُ وٌیذ

دارٍّای ضذ . تیواری آسن غیز ٍاگیز است: ًىتِ -

ضذ  استفادُ اس دارٍّای. آسن اعتیاد آٍر ًیستٌذ

 .سزفِ تزای تیواراى هثتال تِ آسن هضز است

در صورت مشاهده موارد زیر به پسشک، مرکسدرمانی 

 :یا بیمارستانی مراجعه کنید

در صَرت داضتي حولِ آسوی ٍ عذم پاسخ تِ  -

 الذاهات درهاًی تَصیِ ضذُ تَسط پشضه 

در صَرت داضتي تٌگی ًفس، خس خس لاتل  -

فطارخَى، ضٌیذى، افشایص ضزتاى للة، واّص 

 اضطزاب، ادم ریِ، سزفِ ّای خطه ٍ سخت

 


