
لثل اس استفادُ اس اسپزیتاى ایي هطالة را تا دلت 

. خَاًذُ ٍ اس دستَرالؼولْای آى پیزٍی کٌیذ

: قسمتهای مختلف یک اسپری

 
                         درپَش       تذًِ اسپزی                       

: مراحل

درپَش را تزداریذ ٍ آى را اس ًظز تویشی چک  (1

 .کٌیذ ٍ سپس اسپزی را خَب تکاى دّیذ

 
ٍلتی اسپزی را تزای اٍلیٌثار استفادُ هیکٌیذ  (2

یا هذتی اس آى استفادُ ًکزدّایذ، یک پاف را 

 .تطَر آسهایطی تِ تیزٍى تخلیِ کٌیذ

 

-هطاتك ضکل، اسپزی را تیي دٍ اًگطت خَد ًگِ (3

 .داریذ

اس راُ دّاى ًفس خَد را تیزٍى تفزستیذ تا ریْْا  (4

سپس سزیؼاً تخص دّاًی را در هیاى . خالی ضًَذ

دًذاًْایتاى ًگْذاریذ، الثتِ تَجِ کٌیذ کِ آًزا گاس 

 .ًگیزیذ

 
. لثْا را آرام دٍر لسوت دّاًی، حلمِ کٌیذ  (5

سزتاى را کوی تِ ػمة خن ًواییذ ٍ اس راُ دّاى آرام 

ًفس تکطیذ ٍ اسپزی را یکثار فطار دّیذ تا دارٍ 

 در ّویي ٌّگام تِ آراهی ٍ ػویك ًفس. خارج ضَد

 .تکطیذ

 

 10اسپزی را اس دّاًتاى تزداریذ ٍ ًفس خَد را  (5

ثاًیِ یا ّز لذر کِ هیتَاًیذ ًگْذاریذ ٍ سپس آرام 

 .اس راُ دّاى ًفس را خارج کٌیذ

 
اگز هصزف اسپزی، تیص اس یکثار تَصیِ ضذُ است  

تِ هذت یک دلیمِ صثز کٌیذ ٍ سپس کلیِ هزاحل 

.  را اًجام دّیذ

 
 

  ًثایذ سزیغ تگذریذ3 ٍ 2اس هزاحل . 

 لثل اس فطزدى اسپزی تِ آراهی ٍ اس راُ دّاى 

 .ًفس تکطیذ

 لثل اس استفادُ اس اسپزی تزای کوک تِ جذب 

 .تْتز هیتَاًیذ جزػْای آب تٌَضیذ

 تؼذ اس استفادُ ًیش هیتَاًیذ آب را در دّاًتاى 

 .غزغزُ کزدُ ٍ دّاًتاى را تطَییذ

  تزای یادگیزی تْتز هزاحل را جلَی آیٌِ توزیي

  .ٍ تکزار   ًواییذ

 :توجه

1
  

 

 

3

 

2

 



 
در هَرد تچْْا تَجِ تِ ًکات سیز ضزٍری        

: هیثاضذ

 تچْْا در استفادُ اس اسپزی احتیاج تِ کوک

السم است ٍالذیي اتتذا خَدضاى تکٌیک را . دارًذ

سپس تِ کَدکطاى اسپزی . تذرستی یاد تگیزًذ

 .کزدى را تیاهَسًذ

 
: تمیس کردن ي ضستطً

ضوا تایذ حذالل یکثار در ّفتِ اسپزیتاى را 

: تویش ًواییذ

تذًِ فلشی را اس درٍى تذًِ پالستیکی  .1

. تیزٍى تیاٍریذ  ٍ لطؼْی دّاًی را ّن جذا کٌیذ

تذًِ فلشی را درٍى آب ًگذاریذ ٍ سیز آب  .2

 .ًطَییذ

سپس آًْا را کٌاری تگذاریذ تا تا دهای اتاق،  .3

ًثایذ اس گزهای اضافی تزای خطک . خطک ضًَذ

 .ًوَدى استفادُ کٌیذ

سپس لطؼات را تِ ّن هتصل کٌیذ ٍ آًزا در  .4

  .جای خطک ٍ خٌک ًگْذاریذ

 
                             :هطذارها

 ُضوا تایذ طثك دستَر پشضکتاى اس اسپزی استفاد

کٌیذ ٍ در صَرت ػذم تْثَدی ٍ یا ظَْر ػالئن 

. جذیتز تِ پشضکتاى اطالع دّیذ

 ٌٍّگام اسپزی کزدى هزالة چطوتاى تاضیذ تا دار

. تا چطوتاى تواس پیذا ًکٌذ

اسپزی را دٍر اس دستزس تچْْا ًگْذاریذ. 

اسپزی را در جای خطک ٍ خٌک ًگْذاریذ ٍ اس 

 .یخشدگی حفظ کٌیذ

اسپزی  تَجِ داضتِ تاضیذ کِ پس اس خالیطذى

آى را دٍر تیاًذاسیذ ٍ ّزگش حتی اسپزی خالی را 

. سَراخ ًکٌیذ ٍ اس سَساًذى آى اجتٌاب کٌیذ

 

 

 

 

 (ع)مرکس آمًزضي درماوي ي پژيهطي امیرالمؤمىیه 

داوطگاٌ علًم پسضكي ي خذمات بهذاضتي درماوي تهران تحت پًضص 

 

وحًٌ ی استفادٌ از 

اسپری 
 

 
 

 

پمفلت آمًزش مذدجً  
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