اإلسعافات األولية للربو
1

أَجلِس الشخص في
وضع عامودي

2

أعطه ّ 4
بخات
منفصلة من البخاخة
ال ُمسعِفة الزرقاء/
الرمادية

3

انتظر  4دقائق

كن هاد ًئا وم َ
ُط ْم ِئ ًنا
ال تتركه بمفرده

هز البخاخة
ضع بخة واحدة في أنبوب المباعدة
خذ  4استنشاقات من أنبوب المباعدة
كرر حتى تأخذ  4بخات
– َ
أو إعطِ استنشاقيْن منفصليْن من ( Bricanylبريكانيل ) ( 6سنوات أو أكبر)
أو إعطِ استنشاق واحد من ( Symbicort Turbuhalerسيمبيكورت تيربوهايلور) (12سنة أو أكبر)
أو إعطِ بختيْن من ( Symbicort Rapihalerسيمبيكورت تيربوهايلور) من خالل أنبوب المباعدة
( 12سنة أو أكبر)
في حالة عدم توفر أنبوب مباعدة :خذ بخة واحدة بينما تأخذ نفسًا بطي ًئا وعمي ًقا واحبس أنفاسك طالما أنك مرتاح.
كرّر حتى يتم إعطاء كل البخات

إذا لم يكن هناك تحسّن ،أعط  4بخات أخرى منفصلة من البخاخة
ال ُمسعِفة الزرقاء  /الرمادية على النحو الوارد أعاله
أو إعطِ استنشاق واحد آخر من Bricanyl
أو إعطِ استنشاق واحد آخر من Symbicort Rapihaler
أو إعطِ بختيْن من  Symbicort Rapihalerعن طريق أنبوب المباعدة

تحسن
ومع ذلك إذا لم يكن هناك أي
ّ
قل " "ambulanceوأن شخصًا يتعرض لنوبة ربو

4

اتصل بثالثة أصفار
()000

استمر في إعطاء  4بخات منفصلة كل  4دقائق حتى وصول
المساعدة الطارئة
أو إعطِ استنشاقيْن من  Bricanylأو  Sumbicort Turbuhalerكل  4دقائق
بحد أقصى  4استنشاقات أخرى من Symbicort Turbuhaler
أو إعطِ بختيْن من  Symbicort Rapihalerمن خالل أنبوب المباعدة كل 4
دقائق-
كحد أقصى  8بخات أخرى من Symbicort Rapihaler

اتصل على الفور بخط المساعدة في حاالت الطوارئ بالرقم ثالثة
أصفار ( )000إذا:

خدمة الترجمة الكتابية
والشفهية
131 450

كان الشخص ال يتنفس
تفاقمت حالة الربو عند الشخص فجأة أو ازدادت سوءاً
تعرض الشخص لنوبة ربو وال يتوفر عالج مسعِف
أنت غير متأكد ما إذا كانت الحالة هي حالة ربو أم ال
معروف أن هذا الشخص يعاني من الحساسية المفرطة  -اتبع خطة العمل الخاصة به للتعامل مع
الحساسية المفرطة ( ،)Anaphylaxis Action Planثم قدِّ م اإلسعافات األولية لنوبة الربو
من غير المحتمل أن يضر الدواء المسعِف األزرق/الرمادي ،حتى لو لم يكن الشخص مصابًا بالربو.
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