
  آشنایی با نحوه مصرف صحیح اشکال مختلف دارویی

ترای اضتفادٍ آضاى ّ ضریغ دارُّا اغکال دارّیی هختلف تْضؼَ پیذا کردٍ اضت. ُوچٌیي ترای هػاُذٍ اثرات 

ًذ. الزهَ رضیذى تَ اثرات ٍ اهْضؼی دارّ ُا ّ کاُع ػْارض جاًثی آى ُا اغکال دارّیی هْضؼی تْلیذ غذ

اضتفادٍ هٌاضة از دارُّا ضت؛ هتأضفاًَ آگاُی هردم از ًحٍْ اضتفادٍ اغکال دارّیی هختلف هطلْب درهاًی 

 پاییي اضت.

 آّردٍ غذٍ اضتدر ایي قطوت ًحٍْ اضتفادٍ صحیح قطرٍ ُای چػوی،تیٌی ّ گْغی 

  نحوه صحیح مصرف قطره های چشمی

  .را  پاک ًواییذ یذ ّ چٌاًچَ ترغحاتی رّی پلک ّجْد دارد آىئاتتذا دضت ُا را تػْ.1

  .. ضر را کوی تَ ػقة خن کٌیذ ّ تَ تاال ًگاٍ کٌیذ2

  .. قطوت خارجی پلک زیریي را پاییي کػیذٍ ّ یک حفرٍ درضت کٌیذ3

.قطرٍ چکاى را تا آى جا کَ اهکاى دارد تذّى آى کَ تا چػن تواش پیذا کٌذ تَ حفرٍ ًسدیک ًواییذ ّ یک قطرٍ 4

  .غتَ تاغیذ کَ ایي قطرٍ تَ رّی قرًیَ چکاًذٍ ًػْدداخل حفرٍ تچکاًیذ، تْجَ دا

دقیقَ تثٌذیذ ّ گْغَ داخلی چػن را تَ آُطتگی فػار دُیذ، ایي ػول هْجة هی غْد  2.چػن را تَ هذت 5

  کَ دارّ در

  چػن تواًذ.

  . هایغ اضافی را تا یک دضتوال تویس از اطراف چػن پاک کٌیذ6

 



  نحوه صحیح مصرف قطره گوشی

  .یذ ّ هجرای گْظ را تویس کٌیذئُای خْد را تػْدضت 

  تَ هٌظْر جلْگیری ازتِْع ّ ضرگیجَ، قطرٍ را چٌذیي دقیقَ در دضت خْد ًگَ داریذ تا کوی گرم غْد.

کْدک را تَ گْظ ضوت هقاتل تخْاتاًیذ، تا یک دضت اللَ گْظ را تَ ضوت پاییي ّ  ،در کْدکاى زیر ضَ ضال

  ی ضَ ضال ضر را خن کٌیذ ّ اللَ گْظ را تَ ضوت تاال ّ ػقة تکػیذ.ػقة تکػیذ ّ در افراد تاال

قطرٍ چکاى را در یک ضاًتی هتری تاالی گْظ ًگَ داریذ تا کوی گرم غْد تؼذاد قطرٍ ُای الزم را در هجرا 

  تچکاًیذ.

 در صْرت ُیذ. دقیقَ در ّضؼیت خْد تاقی تواًیذ ّ رّی گْظ را تَ آراهی هاضاژ دُیذ یا فػار د 11تا  5ترای 

دقیقَ ُویي هراحل را در گْظ دیگر تکرار کٌیذ.  15لسّم تؼذ 

 



 

  نحوه مصرف قطره های بینی

قطرٍ ُای تیٌی تَ دلیل ضیال تْدى تَ ضرػت تَ حلق هٌتقل هی غًْذ ّ تی اثر هی گردًذ تٌاتریي تایذ حتوا 

  .تَ رّظ صحیحی از آى ُا اضتفادٍ کرد

  .ٌیذ. اتتذا تیٌی را تویس ک1

  .. دضت ُار ا تػْییذ2

  . تٌػیٌیذ ّ ضر را کاهال تَ ػقة خن کٌیذ یا ایکَ دراز تکػیذ ّ تالػی زیر غاًَ ُا قرار دُیذ3

  هقذار دارّی الزم را در تیٌی تچکاًیذ.

  . ضپص فْرا ضر را تَ ضوت زاًْ خن کٌیذ ّ چٌذیي تار تَ آراهی ضر را تَ چپ ّ راضت تکاى دُیذ4

  دقیقَ تَ ُویي حالت تاقی تواًیذ. چٌذ 5

  . ًْک قطرٍ چکاى را تا آب گرم تویس ًواییذ.6

  

 

 


