
Nebül cihazı fişi takılarak

kullanıma hazır hale getirilir.

Kullanılacak nebül ilacının

baş kısmı kendi etrafında

döndürülerek açılır ve ilacın

tamamı ilaç haznesine

boşaltılır.
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SAĞLIK BAKANLIĞI

SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

“Bir Nefes Sıhhat Gibi„

Nebül ilaçlar hastalığınızın tedavisinin önemli bir parçasıdır. Nebül

cihazını doğru kullanmanız çok önemlidir. Bu nedenle aşağıda

nebül cihazının doğru kullanım aşamalarına yer verilmiştir.
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Ağızlık dudaklar arasına

alınarak yada maske yüze

takılarak yavaş ve derin

nefes alıp vermeye

başlanır. Haznedeki ilaç

tamamen bitene kadar

işleme devam edilir. 

İşlem bitiminde ilaç haznesi

yıkanarak kurutulur ve açıkta

kalmayacak şekilde saklanır. Ağız

içinde yara oluşumunu önlemek için

her işlem sonrasında ağız su ile

çalkalanır. Aynı zamanda 1’den fazla

nebül alınması gerekirse ilaçlar tek

tek alınır ve ilaçlar kesinlikle

karıştırılarak kullanılmaz. Her türlü

sorunuz için doktor veya hemşirenize

başvurabilirsiniz.
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cihaz çalıştırılır ve buhar
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