Dari

 4مرحلۀ کمک اولیه آسم
شخص را راست و مستقیم بنشانید

 4پف جداگانه از تسکین دهندۀ پفک آبی /خاکستری به وی بدهید
– پفک را تکان بدهید
–  1پف را در دستگاه آسم یار( )spacerبگذارید
–  4بار از دستگاه آسم یار تنفس کند
تکرار کند تا هنگامی که  4پف گرفته شود.
این را به خاطر بسپارید :تکان بدهید 1 ،پف 4 ،تنفس
یا  2دوز جداگانه استنشاق ( Bricanylاگرعمرش  6سال و بیشتر است) یا یک استنشاق Symbicort
(اگر عمرش از  12سال بیشتر است) بدهید.

 4دقیقه انتظار بکشید
اگر بهبود نیافت ،همان طوری که در باال گفته شد  4پف جداگانه دیگر از
تسکین دهندۀ آبی /خاکستری بدهید،
یا  1دوز دیگر استنشاق  Bricanylیا  Symbicortبدهید.

اگر با آنهم بهبودی حاصل نگردید به سه صفر ( )000زنگ
بزنید و امبوالنس بخواهید.
به دادن  4پف جداگانه در هر  4دقیقه تا وقتی ادامه بدهید که کمک عاجل
برسد.
یا  1دوز  Bricanylیا  Symbicortدر هر  4دقیقه بدهید – تا  3دوز بیشتر Symbicort

در حاالت ذیل بدون تاخیر کمک عاجل بخواهید ،به سه صفر ( )000زنگ بزنید:
• اگر شخص نفس نمی کشد.

• اگر مطمئن نیستید که این آسم است.

• اگر آسم شخص ناگهانی بدتر شود یا بهبود پیدا نکند.

• اگر فهمیده شود که شخص آنافیالکسی دارد  -برنامه عمل آنافیالکسی وی را دنبال کنید ،سپس
کمک اوليه آسم را انجام دهید .دواهای تسکین دهنده های آبی /خاکستری غیر محتمل است که آسیب
برساند ،ولو شخص دچار آسم نباشد.

• اگر شخص دچار حمله آسم شده و تسکین دهندۀ آن در دسترس
نیست.

دراین فصل گرده افشانی از خود حفاظت کنید.
کنترل اسم والرژی ها مهم است.
برای معلومات بیشتر از  betterhealth.vic.gov.auبازدید کنید یا به
) 1800 ASTHMA (1800 278 462زنگ بزنید.
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