
که ستاسو درملنه په ®Novolizer سره کیږي

زموږ ویب پاڼې وګورئ:

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

www.kolguiden.se 	•

®Novolizer  –  کله چې په سمه توګه درمل واخلئ، نو تاسو پوهیږئ

®Novolizer – په روښانه توګه د درمل د اندازې شمیرونکی

 ®Novolizer د درمل د اندازې شمیرونکی لری چې هره لسمه اندازه څرګندوي. 

کله چې د درمل اندازه  شمیرونکی صفر ښکاره کړي، نو د د کسیټ د بدلولو وخت دی.

۳.  درمل تنفس کړئ ۲.  د درملو چمتو کولو تڼې کیکاږئ۱.  سرپوښ ورڅخه لیري کړئ کښ کړئ

®Novolizer – په آساني سره په سمه توګه استعمالیږي

د درملو برابرولو تڼی ښکته کیکاږئ چې د درملو یوه اندازه چمتو کړئ. کله چې نښه شنه شي، د درملو اندازه په خپل ځای کی دی، او د درملو سا کښ آله د ګټې 
اخیستنې لپاره چمتو دی. وروسته له دي چې درمل په سمه توګه په سا کې کښ کړئ، ښکاریدونکي نښه له شین څخه په سور رنګ بدلیږي. که چیرې رنګ بدل 

نشي، نو دویم ځل یي تنفس کړئ.
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 د QR کوډ په خپل موبایل کې سکن کړئ، چې په 
www.novolizer.se کې د الرښونې ویډیو وګورئ
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د سا کښلو آله کې د نوي کسیټ ایښودل

د سرپوښ په دواړو خواړو کې ځیږي   .۱
څنډي په آرامي سره کیکاږئ، ورپسي 

سرپوښ مخکي ته پوري وهئ، او اوچت 
یي کړئ. 

د کیسټ له پوښ څخه د ساتني لپاره   .۲
 ایښودل شوی المونیمي کاغذ لیږي 

کړئ او کسیټ راوباسئ.  

کسیټ د سا کښلوپه آله کې کیږدئ،    .۳
په داسي حال کې چې د درملو اندازې 
شمیرلو برخه یي مخ په وړاندې وي. 

سرپوښ د پورته لخوا نه راښکته   .4 
 کړې او تر هغه یي کیکاږئ چې 

کلیک غږ واورئ.  

®Novolizer د یوه کال لپاره تر 2000 ځله پورې په سا کې کښل کیږي. په دي معنی چې تاسو کوالی شي سا کښلو آله پخپله بیرته ډکه کړئ، چې تاسو ته د هغه 

قیمت ارزانه تمامیږي او چاپیریال باندې هم اغیږه کمیږي. 

Ventilastin® Novolizer® (salbutamol)
لنډ مهال لپاره سا کښونکی 

µg 100, 200 خوراکونه 

Novopulmon® Novolizer® (budesonide)
په ساه کې د راښکلو سټیرویډ

µg 200، 200 خوراکونه  • µg 400، 200 خوراکونه 

Formatris® Novolizer® (formoterol) 
اوږد وخت لپاره سا کښونکی 

µg 6، 60 خوراکونه  • µg 12، 60 خوراکونه 

®Novolizer – په ساه کې راښکونکی چې بدلون راولي 

®Novolizer د سا لنډي او COPD )د سیني د بندیدلو ناروغي( د درملني لپاره کارول کیږي. 

®Novolizer بیالبیل ډولونه لري:

زما د عالج پالن

لنډ مهال لپاره سا کښونکی  –  Ventilastin® Novolizer®

 µg 100  :قوت

د راکښلو شمیر/ورځ: .................... ....... د پیل نیټه: ........ .............

په ساه کې د راښکلو سټیرویډ  –  Novopulmon® Novolizer®

  µg 400   µg 200  :قوت

د راکښلو شمیر/ورځ: .................... ....... د پیل نیټه: ........ .............

®Formatris® Novolizer  – اوږد وخت لپاره سا کښونکی

  µg 12   µg 6  :قوت

د راکښلو شمیر/ورځ: .................... ....... د پیل نیټه: ........ .............


