
Novolizer® إذا كنت قد حصلت عىل عالج بواسطة: نفواليزر

يرجى زيارة موقعنا االليكتروني:

 www.novolizer.se 	•
 www.astmalinjen.se 	•

www.kolguiden.se 	•

نوفواليزر ®Novolizer  –  أنت تعلم عندما يكون األمر صحيحا

نوفواليزر ®Novolizer  –  عداد الجرعات واضح وصحيحا

لدى نوفواليزر عداد الجرعات الذي مييز عدد كل 10 جرعات.
عندما يظهر رقم 0 يف العداد، فهذا يعني أنه قد حان الوقت لتغيري الرشيط.

3. قم باالستنشاق 2. قم بالضغط عىل زر املوزع األوتوماتييك 1. قم بخلع الغطاء الصحافة

نوفواليزر ®Novolizer – سهل االستخدام وبالظريقة الصحيحة

 قم بالضغط على زر الجرعات إلخراج جرعة. عندما يتحول لون الشاشة إلى اللون األخضر، فإن الجرعة تكون قد أخرجت بشكل صحيح. وجهاز االستنشاق 
 على استعداد لالستخدام. بعد إجراء عملية االستنشاق بشكل صحيح، يتغير المؤشر في الشاشة مرة أخرى من اللون األخضر إلى اللون األحمر. إذا لم يتغير 

اللون في مؤشر الشاشة فإنه يجب تكرار عملية االستنشاق.

قم مبسح ضويئ للرمز ـ QR بواسطة الهاتف النقال ملشاهدة أرشطة 
www.novolizer.se :الفيديو التعليمية عىل املوقع

انقر نقرا مزدوجا 
يؤكد إخراج الجرعة السليمة

 اللون األخرض
جهاز االستنشاق جاهز 

لالستخدام

 اللون األحمر
يؤكد االستنشاق الصحيح

 النكهة
يؤكد االستنشاق الصحيح

نقر
يؤكد االستنشاق الصحيح
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إعادة تعبئة جهاز االشتنشاق برشيط جديد 

اضغط برفق على السطح المضلع الموجود   .1
على جانبي الغطاء معا، أزح الغطاء إلى 

األمام، وقم برفعه من مكانه. 

قم بإزالة رقائق األلومنيوم الواقية من حامل   .2
الشريط، وقم بإخراج الشريط.

قم بوضع الشريط في جهاز االستنشاق مع    .3
وضع عداد الجرعات في مقدمة الواجهة.

قم باستبدال الغطاء وذلك من على   .4
المسارات الجانية من األعلى، وقم بدفعه إلى 

أسفل حتى تسمع نقرة.  

يكفي جهاز نفواليزر 2000 عملية اشتنشاق، أو االستعمال لمدة سنة. وهذا يعني أنه يمكنك إعادة تعبئة جهاز االستنشاق بنفسك. مما يقلل من التكاليف واآلثار البيئية. 

 Ventilastin® Novolizer® )salbutamol(  

فنتيالستين نوفواليزر )سالبوتامول( 
موسعات الشعب الهوائية ذات المدى القصير 

100 ميكروغرام و 200 جرعة

 Novopulmon® Novolizer® )budesonid(
نوفوبولموم نوفواليزر )بوديزونيد(

استنشاق الستيرويد المنشط 

200 ميكروغرام و 200 جرعة • 400 ميكروغرام و 200 جرعة

 Formatris® Novolizer® )formoterol(  

فورماتريس نوفواليزر )فورموتيرول( 
 موسعات الشعب الهوائية ذات المدى الطويل  

6 ميكروغرام و 60 جرعة • 12 ميكروغرام و 60 جرعة

نوفواليزر ®Novolizer  –  جهاز االستنشاق الذي يحدث فرقا
يستخدم نوفواليزر في عالج مرض الربو وداء  انسداد الشعب الهوائية الرئوية المزمن )داء  انسداد الشعب الهوائية الرئوية المزمن(.

يتوفر جهاز االستنشاق في سلسلة:

خطة العالج الخاصة بي

فنتيالستني نوفواليزر ®Ventilastin® Novolizer – موسعات الشعب الهوائية ذات 
املدى القصري

القدرة:  100 ميكروغرام  

............ ...... ......... ....... تاريخ البدء: ... عدد االستنشاقات / يف اليوم: ........

نوفوبوملوم نوفواليزر ®Novopulmon® Novolizer – استنشاق الستريويد املنشط

 400 ميكروغرام      القدرة:  200 ميكروغرام  

............ ...... ......... ....... تاريخ البدء: ... عدد االستنشاقات / يف اليوم: ........

فورماتريس نوفواليزر ®Formatris® Novolizer – موسعات الشعب الهوائية ذات 
املدى الطويل 

 12 ميكروغرام     القدرة:  6 ميكروغرام  

............ ...... ......... ....... تاريخ البدء: ... عدد االستنشاقات / يف اليوم: ........
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