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على بعض ( األزرق البخاخ)مقننة الجرعة كالفينتولين  الربوقد يصعب استخدام  بخاخات 

 المساعدة ودواتاأل لذلك ينصح باستخدام.. المرضى خاصة الرضع  واألطفال و كبار السن 

 :وتشملللتأكد من أخذ الجرعة المطلوبة 

 (:األيروتشامبر) وعـاء التوجيه -1

الربو بخاخات هو أوداة مصنوعة من البالستيك أو المعدن تستخدم لتسهيل استخدام 

يتكون من جهتين إحداهما عبارة عن قناع يغطي األنف والفم و  -مقننة الجرعة-

 .واألخرى بها فتحة إلودخال البخاخ 

 

 :كيفية استخدامه

 نزع غطاء البخاخ و رّجه جيًدا قبل استعماله. 
 تنفس ٕالى الخارج على شكل حركة زفير ال. 
  القناع على وضع ثم  وعاءالإودخال البخاخ عمووديًا إلى األعلى في الفتحة الموجوودة في

 .األنف والفم وتثبيته بإحكام

 لمدة  التنفس ضغط البخاخ مرة واحدة للسماح لجرعة الدواء بالخروج لداخل األنبوب ثم
 .عشر ثوان

 نزع البخاخ وإعاودة تغطيته. 
  مضمضة الفم عند المقدرة أو شرب الماء على األقل لمنع ترسب البوودرة في الفم و

 .سبب فطريات في الفمحيث أنها ت الحبال الصوتيةعلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحي قسم  
 

 األدوات المساعدة الستخدام بخاخات الربو
Inhaler Assistive Devices  
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 :وعاء الفوليوماتيك  -2

 يتكون من جزأين يجب تركيبهما مًعا ليكوّنا قطعة واحدة. 

 :طريقة استخدامه

   نزع غطاء البخاخ ثم رجه جيًدا قبل استعماله. 

 عمووديًا إلى األعلى في الفتحة الموجوودة في الوعاء ثم القطعة  إودخال البخاخ

 .األمامية من الفوليوماتيك في الفم مع قفل الشفتين حولها جيًدا

  ضغط البخاخ مرة واحدة للسماح لجرعة الدواء بالخروج لداخل األنبوب ثم

 .التنفس لمدة عشر ثوان

 نزع البخاخ وإعاودة تغطيته. 

 أو شرب الماء على األقل لمنع  مضمضة الفم عند المقدرة

حيث أنها  الحبال الصوتيةترسب البوودرة في الفم و على 

 .تسبب فطريات في الفم

 

 :العناية باألدوات المساعدة 

 االحتفاظ بها في مكان نظيف و بعيد عن متناول األطفال. 
 البدء بتفكيك أجزاء وعاء التوجيه حتى يسهل تنظيفه بسهولة. 
 ودقيقة و تنظيفه بلطف باستخدام صابون  51ي ماء ودافئ لمدة وضع وعاء التوجيه ف

 .سائل

 عدم استخدام فرشاة أو اسفنجة لتنظيفها. 
 ترك الوعاء يجف في الهواء ألن ذلك يساعد على منع التصاق الدواء على جوانب الوعاء . 
 تجنب استخدام فوطة أو منديل لتجفيفها.  
  ًليكون جاهًزا لالستخدامتركيب الوعاء مرة أخرى بعد أن يجف تماما. 
 

 

 

 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية 
مخصصة للتثقيف فقط و ال تغني عن 

 استشارة الطبيب
  

 


