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 مراقبت هاي پس از ترخیص         

 
 

 :شماره پرونده                                   
 

 بخش: پزشک معالج:
 :اتاق

 :تخت

 نام خانوادگی:                 :نام

 تاریخ تولد: تشخیص (علت بستري): تاریخ پذیرش:
 زن     جنس :  مرد  

 نام پدر:

 :که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نماییدبیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است 
 :مراقبت در منزل 

به  یکآن را که نزد یینو در پوش قسمت پا یریدت و سبابه خود بگصدو انگشت ش ینرا ب ي. اسپرکنیدآن را تست  یدبا يقبل از استفاده از اسپر -
 پر از تا یدآزاد بزن يپاف از آن را در هوا یکقرار گرفته است  ياسپر يو با انگشت سبابه که در قسمت باال یدباشد را بردار یت مصانگشت ش

 . یدمطمئن شو کار کردن آن یحصح و ياسپر بودن
 .یدتکان بده یددو انگشتان گرفته ا ینکه ب یو در حال یدرا بردار يدرپوش اسپر ابتدا -
 .یدقرار ده خود يهادندان ینرا ب يو اسپر یدرا خارج کن نفستان -
 يهایهوارد ر یبه آرام يهنگام اسپر ین. در ایاوریدب ياسپر يفشار از قسمت باال رو یکو با انگشت سبابه  یدقرار ده ياسپر يرا رو خود يهالب -

 شود.یشما م
 .کنیدشروع به تنفس  یبعد از آن به آرام و یدنگه دار یهو نفستان را به مدت ده ثان یاوریدب یرونب خود را از دهان اسپري -
 .یدآن قرار ده یقسمت تحتان يدرپوش را رو ياز استفاده از اسپر بعد -
 . یدکار را انجام ده ینا ینهآ يبهتر است جلو یداستفاده کن ياز اسپر یدخواهیبار م یناول يبرا اگر -
 باشند. یکمک بزرگساالن م یازمندن ياز اسپراستفاده  يها برابچه -
 ياسپر یالک يهارا از درون آن خارج کرده و قسمت يکردن آن درپوش و قسمت فلز یزتم ي. براکنید یزدر هفته تم یکبارد یتوانیرا م اسپري -

 .کنیدخارج و کامالً خشک  یقهدرون آب گرم قرار داده و بعد از چند دق را در
 مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنیددرصورت 

 هاي هوایی دستگاه تنفسیناتوانی در بکارگیري صحیح اسپري و در نتیجه عدم تاثیر درست آن بر راهدرصورت  -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 ياستفاده از اسپر یحصح یقهطر
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