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Optional Medical Accessories
(within the scope of EC Medical Device Directive 93/42/EEC)

Model Code
A3 Complete, Accessory Kit  
(contents: nebulizer kit, air tube, mouthpiece, 
nosepiece, adult mask, child mask)
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﹝﹢ارد﹋︀ر︋︣ی 

﹡︊﹢﹐︤ر ﹋﹞︍︨︣﹢ری

﹋︐︀︋︙﹥ د︨︐﹢ر ا﹜︺﹞﹏

ا︗︤اء د︨︐﹍︀ه ︠﹢د را ︋︪﹠︀︨﹫︡

ا﹟ ﹝︭﹢ل ︋︣ای ا︨︐﹠︪︀ق دارو در ︋﹫﹞︀ران دارای ا︠︐﹑﹐ت ︑﹠﹀︧﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ︫︡ه ا︨️.
﹋﹞︍︨︣﹢ر(وا︡ ا︮﹙﹩)﹋︀ر︋︣ی ﹝﹢رد ﹡︷︣

﹋﹫️ ﹡︊﹢﹐︤ر

﹙﹆﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹡︊﹢﹐︤ر

﹝︀︨﹈ ︋︤ر﹎︧︀﹐ن ﹝︀︨﹈ ﹋﹢د﹋︀ن

﹩﹠﹫︋ ﹤︺︴﹇

﹇︴︺﹥ د﹨︀﹡﹩

﹝︤ن دارو

﹝﹏ ا︑︭︀ل ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا

﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ای ا︲︀﹁﹩ ﹏﹝ ︋︣ای ︿﹫﹋
﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا

﹋﹙﹫︡ ︠︀﹝﹢ش/رو︫﹟

﹋︀ور ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا
﹤﹢︑ ︀ر﹫︫

﹤﹢︑ ︀ر﹫︫
﹋︀︋﹏ ︋︣ق

دو︫︀︠﹥ ︋︣ق

﹡﹞︀ی ︎︪️ د︨︐﹍︀ه

﹡﹍︡ار﹡︡ه ︗︺︊﹥ ﹡︊﹢﹐︤ر

﹋︀ر︋︣ ﹝﹢رد ﹡︷︣
﹝︐︭︭︀ن ﹝︺︐︊︣ و دارای ﹝︖﹢ز، ﹝︀﹡﹠︡ ︎︫︤﹊︀ن، ︎︨︣︐︀ران و در﹝︀﹡﹍︣ان

﹝︣ا﹇︉ ︀ ﹝︑ ﹤﹋ ﹩︱︣️ ﹡︷︀رت و را﹨﹠﹞︀﹩ ︎︫︤﹊︀ن ﹝︐︭︬ ︋﹥ در﹝︀ن ︠︀﹡﹍﹩ ﹝︪︽﹢ل 
.︫︡︀︋ ﹪﹞

﹋︀ر︋︣ ︀︋︡ ︑﹢ا﹡︀﹩ درک ︻﹞﹙﹊︣د ﹋﹙﹩ NE-C 300-E و ﹝︐﹢ای د﹁︐︣﹥ را﹨﹠﹞︀ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

︋﹫﹞︀ران ﹝﹢رد ﹡︷︣
ا﹟ ﹝︭﹢ل ﹡︀︊︡ روی ︋﹫﹞︀را﹡﹩ ︋﹥ ﹋︀ر رود ﹋﹥ ︋﹫﹢ش ا﹡︡ ︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︠﹢د︫︀ن ︑﹠﹀︦ ﹋﹠﹠︡.

︳﹫﹞
 ا﹞ ﹟︭﹢ل ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده در ﹝︣ا﹋︤ ︎︫︤﹊﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن، ﹋﹙﹫﹠﹫﹉، ﹝︴︉ ︎︫︤﹊︀ن و ا︑︀ق 

﹉ ︠︀﹡﹥ ﹝︺﹞﹢﹜﹩ ︨︀︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️.

(︑﹞﹫︤ و ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋︣دن)
﹨﹠﹍︀م ︑﹞﹫︤ و ︲︡ ︻﹀﹢﹡﹩ ﹋︣دن ﹡﹊︀ت ز︣ را ر︻︀️ ﹋﹠﹫︡. ︻︡م ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︀ت ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 

︨︊︉ آ︨﹫︉ د︨︐﹍︀ه، ︻︡م ﹋︀ر﹋︣د در︨️ و ︀ ︻﹀﹢﹡️ ︫﹢د. ︋︣ای د︨︐﹢رات، ︋﹥ ︋︩ (︑﹞﹫︤ و 
︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋︣دن) ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

• ︋︣ای ︪︠﹉ ﹋︣دن د︨︐﹍︀ه و ︀ ﹇︴︺︀ت آن از ﹝︀﹊︣وو﹢، ︪︠﹉ ﹋﹟ و ︀ ︨︪﹢ار ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
︀﹫﹟ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.  ︎︀ ︀ د﹝ ﹝︨﹑ ︀ ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋﹠﹠︡ه︎   EOG از ا︑﹢﹋﹑و، ﹎︀ز ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋﹠﹠︡ه •

• ز﹝︀ن ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋︣دن از ︵︣﹅ ︗﹢︫︀﹡︡ن، ﹝︣ا﹇︉ ︋︀︫﹫︡ آب ﹝︤ن ﹋︀﹝﹑ ︋︀ر ﹡︪﹢د، در 
︾﹫︣ا﹠︭﹢رت ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹠︖︣︋﹥ آ︑︩ ︨﹢زی ︫﹢د.

︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی ا﹝﹠﹫︐﹩:
• ﹨︣ ︋︀ر ﹇︊﹏ از ﹝︭︣ف، د︨︐﹍︀ه و ﹇︴︺︀ت آ﹡︣ا ﹉ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹝︪﹊﹙﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ︋﹥ 

︭︠﹢ص ﹝﹢ارد ز︣ را ︋﹥ د﹇️ ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫︡:
- ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹡︀زل و ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا ︠︣اب ﹡︊︀︫︡.

- ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹡︀زل ﹝︧︡ود ﹡︊︀︫︡.
- ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹋﹞︍︨︣﹢ر ︋﹥ در︨︐﹩ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡.

• ﹨﹠﹍︀م ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه، ︑﹢︨︳ ︎﹞︌ در ﹋﹞︍︨︣﹢ر ︮︡ا و ﹜︣زه ا︖︀د ﹝﹩ ︫﹢د.﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
︋︪﹩ از ︮︡ا ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹡︐︪︀ر ﹨﹢ای ﹁︪︣ده ︫︡ه از ︗︺︊﹥ ﹡︊﹢﹐︤ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ا﹟ ︮︡ا 

︵︊﹫︺﹩ ا︨️ و ﹡︪︀﹡﹥  ︠︣ا︋﹩ د︨︐﹍︀ه ﹡﹫︧️.
• از د︨︐﹍︀ه ︑﹠︀ ︋︣ای ﹨︡ف در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡.

• در د﹝︀ی ︋︀﹐︑︣ از 40 در︗﹥ از د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡. 
• ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا ︋﹥ در︨︐﹩ ︋﹥ ﹋﹞︍︨︣﹢ر و ︗︺︊﹥ ﹡︊﹢﹐︤ر ﹝︐︭﹏ ︫︡ه ا︨️ و 
︫﹏ ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. در ﹨﹠﹍︀م ا︑︭︀ل ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا ︋﹥ د︨︐﹍︀ه آ﹡︣ا ا﹡︡﹋﹩ ︋︙︣︠︀﹡﹫︡ ︑︀ در ﹫﹟ ﹋︀ر ︗︡ا 

﹡︪﹢د.
.︡﹫︀﹝﹡ ︋︣ق ︠︀رج ︹︊﹠﹞ ︋︣ای ︗︡ا︨︀زی ﹋︀﹝﹏ د︨︐﹍︀ه از ﹝﹠︊︹ ︋︣ق، دو︫︀︠﹥ را از •

﹨︪︡ار﹨︀ی ا︨︐﹀︀ده از ﹝︭﹢ل
︀︋︡ ︋﹥ ﹨︪︡ار﹨︀ و ا︠︴︀ر﹨︀ی ︫︣ح داده ︫︡ه در ﹋︐︀︋︙﹥ را﹨﹠﹞︀ د﹇️ ︫﹢د.

︵﹢ل ︻﹞︣
︋︀ ا﹟ ﹁︣ض ﹋﹥ ﹝︭﹢ل روزی 3 ︋︀ر و ﹨︣ ︋︀ر ︋﹥ ﹝︡ت 10 د﹇﹫﹆﹥، در د﹝︀ی ا︑︀ق (23 در︗﹥) ﹝﹥ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣ل ︋﹥ ︫︣ح ز﹢︭﹞ ︣﹝︻ ل﹢︵ ،︡﹠﹋ ﹩︫︀︎
︵﹢ل ︻﹞︣ ﹝︭﹢ل ︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹝﹫︳ ﹋︀ر︋︣د آن ﹝︐︽﹫︣ ا︨️.

5 ︨︀ل ﹋﹞︍︨︣﹢ر (وا︡ ا︮﹙﹩)    
1 ︨︀ل ︗︺︊﹥ ﹡︊﹢﹐︤ر    
1 ︨︀ل ﹇︴︺﹥ د﹨︀﹡﹩     
1 ︨︀ل    ﹩﹠﹫︋ ﹤︺︴﹇  
1 ︨︀ل   (PVC, 100 CM) ا﹢﹨ ﹤﹛﹢﹛  

70 ︋︀ر ا︨︐﹀︀ده ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا     
1 ︨︀ل   (PVC)﹉︨︀﹞  

.﹜︣﹊︪︐﹞ ︀﹝︫ از OMRON A3 Complete ︡︣︠ ︋︣ای
اــ﹟ ﹝︭ــ﹢ل ︋ــ︣ای ﹝︧ــ︀︻︡ت در﹝︀﹡﹍ــ︣ان ︑﹠﹀︧ــ﹩ و ︋ــ︣ای در﹝ــ︀ن ﹝﹢﹁ــ﹅ آ︨ــ﹛، ︋︣و﹡︪ــ﹫️ 

﹝︤﹝﹟، آ﹜︣ژی و د﹍︣ ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︑﹠﹀︧﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ︫︡ه ا︨️. 
ــ︀  /ــ﹉ و ــ︤ ︎︫︤ ﹢︖︑ ــ﹢رت ــ︀ در ︮ ﹠︑ .️ــ ــ﹊﹩ ا︨ ــ︐﹍︀ه ︎︫︤ ــ﹉  د︨  ــ﹢ل ︭﹞ ﹟ــ ا

در﹝︀﹡﹍︣ ︑﹠﹀︧﹩ از ا﹟ د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د.

(EMC) ﹩︧﹫︵︀﹠︽﹞﹛ در را︋︴﹥ ︋︀ ︨︀ز﹎︀ری ا﹜﹊︐︣و﹞ ا︵﹑︻︀ت
︋︀ ︑︺︡اد روزا﹁︤ون د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣﹨︀ و ﹝﹢︀︋﹏ ﹨︀، د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ︎︫︤﹊﹩ 

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹝︺︣ض ︑︡ا︠﹏ ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩ ︋︀ د﹍︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ︋︀︫﹠︡. ︑︡ا︠﹏ ا﹜﹊︐︣و 
﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︨︊︉ ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︀در︨️ د︨︐﹍︀ه ︎︫︤﹊﹩ ︫﹢د و ︫︣ا︳ ﹡︀ا﹝﹠﹩ را ا︖︀د ﹋﹠︡.

د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ︎︫︤﹊﹩ ︋︀ د﹍︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ﹡﹫︤ ﹡︀︊︡ ︑︡ا︠﹏ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
 EN60601-1-2:2007 ل ﹡︀ ا﹝﹟، از ا︨︐︀﹡︡ارد﹢︭﹞ ︳︣ا ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از︫   ︋EMC ﹜﹫︷﹠︑ ︋︣ای
︑︡ا︠ــ﹑ت  ﹝﹆︀︋ــ﹏  در  ا﹞﹠ــ﹩  ︨ــ︴﹢ح  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  اــ﹟  ا︨ــ️.  ︫ــ︡ه  ا︨ــ︐﹀︀ده 
ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧ــ﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ︨ــ︴﹢ح ︡ا﹋︓ــ︣ از ا﹡︐︪ــ︀ر ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧ــ﹩ ︋ــ︣ای د︨ــ︐﹍︀ه 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ︿︣︺︑ ︀ی ︎︫︤﹊﹩ را﹨
ــ︡ه ︑﹢︨ــ︳ OMROM HEALTHCARE ﹨ــ﹛ در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ا﹞﹠ــ﹩ و ﹨ــ﹛  ︫︤ــ﹊﹩ ︑﹢﹜﹫ــ︫︡  د︨ــ︐﹍︀ه︎ 

ا﹡︐︪︀رات، ︋︀ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد EN60601-1-2:2007  ﹨﹛ ︠﹢ا﹡﹩ دارد.
﹎︣﹥ در ﹝﹢ارد ز︀︋ ︣︡ ا︐﹫︀ط ︫﹢د:

• از ﹝﹢︀︋﹏ و د﹍︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹫︡ان ﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩ و ا﹜﹊︐︣﹊﹩ ﹇﹢ی ا︖︀د ﹝﹩ 
 ︡ا﹝︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︨︊︉ ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︀در︨️ د︨︐﹍︀ه وا ﹟در ﹋﹠︀رد︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡. ا ،︡﹠﹠﹋

︫﹢د و ︫︣ا︳ ﹡︀ا﹝﹠﹩ ا︖︀د ﹋﹠︡.
 ﹫︮ 7 ﹝︐︣ی از د︨︐﹍︀ه ا︨️. در ﹁﹢ا︮﹏ ﹋﹞︐︣ از 7 ﹝︐︣، از ﹋︀ر﹋︣د ﹤﹚︮︀﹁ ︶﹀ ︀﹞ ﹤﹫︮﹢︑

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ د︨︐﹍︀ه ا︵﹞﹫﹠︀ن
 OMROM HEALTHCARE EUROPE در EN60601-1-2:2007 ا︨︐︀﹡︡ارد ︀  ︋﹅︋︀︴﹞ ︣︐︪﹫ ا︵﹑︻︀ت︋ 

و آدرس ذ﹋︣ ︫︡ه در ا﹟ د﹁︐︣﹥ را﹨﹠﹞︀ ︀﹁️ ﹝﹩ ︫﹢د.
 .HYPERLINK "http://www.omron-healthcare.com" www.omron-healthcare.com️︀ا︵﹑︻︀ت در و︋︧ــ ﹟ا

﹡﹫︤ ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ ا︨️.

د﹁︹ ﹫︮ ا﹞ ﹟︭﹢ل
(ز︋︀﹜﹥ ︑︖﹫︤ات ︋︣ق و ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉)

ا﹟ ︻﹑﹝️ ︋︣ روی ﹝︭﹢ل ︋﹫︀﹡﹍︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ︀︎︀ن ︻﹞︣ د︨︐﹍︀ه، ﹡︀︊︡ ︋︀ د﹍︣ ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی 
 ﹅︣︵ ا﹡︧︀ن از ️﹞﹑︨ ︀ ︳﹫﹞ ﹤︋ ﹩﹛︀﹝︐د﹁︹ ︫﹢د. ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از آ︨﹫︉ ﹨︀ی ا ﹩﹍﹡︀︠

 ︡﹫﹠﹋ ️﹁︀ا﹡﹢اع ز︋︀﹜﹥ ︗︡ا ﹋︣ده و ︋︀ د﹇️ ︋︀ز ︣﹍ل را از د﹢︭﹞ ﹟د﹁︹ ز︋︀﹜﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹡︪︡ه، ﹜︴﹀︀ ا
 .︡︋︀ ︕ا︨︐﹀︀ده ﹝︖︡د از ﹝﹠︀︋︹ ︑︣و ︀︑

︠︀﹡﹥ داران ︀︋ ︀︡ ︋︀ ﹁︣و︫﹠︡ه ﹝︭﹢ل و ︀ ︋︀ د﹁︐︣ دو﹜︐﹩ ﹝﹙﹩ ︑﹞︀س ︀︮﹏ ﹋︣ده و در︋︀ره 
.︡﹠︀﹝﹡ ︉︧﹋ ا︵﹑︻︀ت ،️﹁︀ر ︋︀ز﹢︷﹠﹞ ﹤︋ ل﹢︭﹞ دادن ︦︎ ﹏﹞ و ﹩﹍﹡﹢﹍

﹋︀ر︋︣ان ︑︖︀ری ︀︋︡ ︋︀ ︻︣︲﹥ ﹋﹠﹠︡ه ﹋︀﹐ ︑﹞︀س ﹎︣﹁︐﹥ و ﹝﹀︀د و ︫︣ا︳ ﹇︣ارداد ︣︠︡ را ︋︣ر︨﹩ 
﹋﹠﹠︡. ا﹞ ﹟︭﹢ل ﹡︊︀د ︋︀ د﹍︣ ز︋︀﹜﹥ ﹨﹩ ︑︖︀ری ︑︣﹋﹫︉ ︫﹢د

﹡﹢ه ︻﹞﹙﹊︣د ︗︺︊﹥ ﹡︊﹢﹐︤ر
دارو﹩ ﹋﹥ از ︵︣﹅ ﹋︀﹡︀ل دارو ︎﹞︌ ︫︡ه ا︨️ ︋︀ ﹨﹢ای 

﹁︪︣ده ای ﹋﹥ ︎﹞︌ ﹋﹞︍︨︣﹢ر ︑﹢﹜﹫︡ ﹋︣ده ، ﹝﹙﹢ط ﹝﹩ ︫﹢د. 
﹨﹢ای ﹁︪︣ده ی ﹝﹙﹢ط ︋︀ دارو ︋﹥ ذرات ر︡︊︑ ︤﹏ ︫︡ه و 

﹨﹠﹍︀م ︑﹞︀س ︋︀ ︋︀﹁﹏، ا︨︍︣ی ﹝﹩ ︫﹢د.

﹜﹞ ﹩﹠﹝د︨︐﹢ا﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی ا

ــ﹥ را  ــ︀ و درون ︗︺︊ ــ﹥ را﹨﹠﹞ ︣︐﹁ــ﹢د در د ــ︀ت ﹝﹢︗ ــ︀م ا︵﹑︻ ــ︐﹍︀ه، ︑﹞ ــ︐﹀︀ده از د︨ ــ﹏ از ا︨ ︊﹇
.︡﹫﹠﹋ ﹤︺﹛︀︴﹞

           ﹨︪ــ︡ار: ﹡︪ــ︀ن د﹨﹠ــ︡ه ︫ــ︣ا︳ ︠︴︣﹡ــ︀ک ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ا﹎ــ︣ ︋︣︵ــ︣ف ﹡︪ــ﹢د، ﹝﹞﹊ــ﹟ 
ا︨️ ﹝﹠︖︣ ︋﹥    آ︨﹫︉ ︗︡ی ︫﹢د.

(﹋︀ر︋︣د)
• ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د د︨︐﹍︀ه ︑﹠︀ ︋︣ روی ﹉ ︋﹫﹞︀ر ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د.

• از د︨︐﹍︀ه ︗︤ در ﹝﹥ ︎︀︫﹩ ︋︣ای در﹝︀ن آ﹢ر︨﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡. 
• ︑﹠ــ︀ از ﹜ــ﹢ازم ︗︀﹡︊ــ﹩ ا︮﹙ــ﹩ OMRON و ︵︊ــ﹅ د︨ــ︐﹢ا﹜︺﹞﹏ ︋﹫ــ︀ن ︫ــ︡ه در د﹁︐︣ــ﹥ را﹨﹠﹞ــ︀ 

ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡. 
ــ﹢د  ــ﹩ ︠ ــ︣ ︑﹠﹀︧ ــ︀ در﹝︀﹡﹍  ﹉ــ ــ︐﹢رات ︎︫︤ ــ﹩ از د︨ ــ﹛ دارو ــ︤ان و رژ ــ﹢ع، ﹝﹫ ــ︣ای ﹡ ︋ •
︎﹫ــ︣وی ﹋﹠﹫ــ︡. ﹇︊ــ﹏ از ا︨ــ︐﹀︀ده، ﹝﹢﹇︺﹫ــ️ ﹙﹆ــ﹥ ﹝︍︀︫ــ﹩ را ︋︣ر︨ــ﹩ ﹋﹠﹫ــ︡. ا﹎ــ︣ در ﹫ــ﹟ 
﹝︭ــ︣ف ــ︦ ︾﹫︣︵︊﹫︺ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ د︨ــ️ داد، ﹁ــ﹢را ا︨ــ︐﹀︀ده از د︨ــ︐﹍︀ه را ﹝︐﹢﹇ــ︿ ﹋ــ︣ده 

و ︋︀ ︎︫︤﹉ ︠﹢د ﹝︪﹢رت ﹋﹠﹫︡.
• ︋︣ای ا︨︐﹠︪︀ق در ﹡︊﹢﹐︤ر ︑﹠︀ از آب ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

ــ︀ی  ــ︩ ﹨ ︋ ﹏﹞︀ــ ــ︐﹍︀ه ︫ ــ︡. د︨ ــ︣ار د﹨﹫ ــ﹢د﹋︀ن ﹇ ــ︀ل و ﹋ ــ︐︣س ا︵﹀ ــ︐﹍︀ه را دور از د︨ • د︨
﹋﹢﹉ ﹇︀︋﹏ ︋﹙︺﹫︡ن ا︨️.

• ︨﹫﹛ ︋︣ق و ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا دراز ﹨︧︐﹠︡ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︠︴︣ ︠﹀﹍﹩ ا︖︀د ﹋﹠﹠︡. 
• ر︵﹢︋️ و داروی ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه در ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا را ︑﹙﹫﹥ ﹋︣ده و ︨︍︦ د︨︐﹍︀ه را ︗﹞︹ ﹋﹠﹫︡.

• د︨︐﹍︀ه را در ﹝︺︣ض دود﹨︀ی ﹝︱︣ و ︀ ﹝﹢اد ﹁︣ار ﹇︣ار ﹡︡﹨﹫︡.
• از د︨︐﹍︀ه در ﹝︺︣ض ﹎︀ز﹨︀ی ﹇︀︋﹏ ا︫︐︺︀ل ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

• در ﹨﹠﹍︀م ا︨︐﹀︀ده، ﹋﹞︍︨︣﹢ر را ︋︀ ︎︐﹢، ﹢﹜﹥ و  ︣﹨ ︀﹫︤ د﹍︣ی ﹡︍﹢︫︀﹡﹫︡.
• ﹨﹞﹫︪﹥ د︨︐﹍︀ه را از داروی ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ︠︀﹜﹩ ﹋﹠﹫︡ و ﹨︣ ︋︀ر از داروی ︑︀زه ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡.

• از د︨︐﹍︀ه در ﹝︡ار﹨︀ی ︑﹠﹀︧﹩ ︑﹫︋ ︀ ﹤﹢﹢︫﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡. 
ــ﹟ ﹋︀ر  ﹫ ــ﹥ در ــ︡ ﹋ ــ︣ار ﹡︡﹨﹫ ــ﹩ ﹇ ︀︗ ــ︐﹍︀ه را در ــ︤ د︨ ــ︀﹡﹫︡. ﹨︣﹎ ــ﹥ را ﹡︍﹢︫ ﹢︑ ــ﹫︀ر﹨︀ی ︫ •

.︡﹡﹢︫ ﹤︐︧︋ ﹤﹢︑ ︀ر﹨︀ی﹫︫
• ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︻﹀﹢﹡️، ﹇︴︺︀ت د︨︐﹍︀ه را در ﹍﹡ ︤﹫﹝︑ ﹩︴﹫﹞︡اری ﹋﹠﹫︡.

(︠︴︣ ︋︣ق ﹎︣﹁︐﹍﹩)
• ﹨︣﹎︤ ︋︀ د︨︐︀ن ︠﹫︦ د︨︐﹍︀ه را ︋﹥ ︋︣ق ﹡︤﹡﹫︡ ︀ از ︋︣ق ﹡﹊︪﹫︡.

• ﹋﹞︍︨︣ــ﹢ر و ﹋︀︋ــ﹏ ︋ــ︣ق ︲ــ︡ آب ﹡﹫︧ــ︐﹠︡. روی اــ﹟ ﹇︴︺ــ︀ت آب ــ︀ د﹍ــ︣ ﹝︀︺ــ︀ت ﹡︤︣ــ︡. 
ا﹎ــ︣ روی اــ﹟ ﹇︴︺ــ︀ت آب رــ️ ، ︨ــ︣︺︀ ﹋︀︋ــ﹏ ︋ــ︣ق را از ︣︎ــ︤ ︋﹊︪ــ﹫︡ و ︋ــ︀ ﹎︀ز ــ︀ ﹝ــ︀ده 

︗︀ذب د﹍︣ی آ﹡︣ا ︪︠﹉ ﹋﹠﹫︡.
.︡︣︊﹡ ︣ی ﹁︣و﹍د ︹︀﹞ ︀ ر را در آب﹢︨︣︍﹝﹋ •

• د︨︐﹍︀ه را در ﹝﹫︳ ﹨︀ی ﹝︣︵﹢ب ﹡﹍︡اری و ︀ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
• از د︨︐﹍︀ه دارای دو ︫︀︠﹥ ︀ ﹋︀︋﹏ ︋︣ق ︠︣اب ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

.︡︋︣ق را از ︨︴﹢ح داغ دور ﹡﹍﹥ دار ﹜﹫︨ •

(︑﹞﹫︤ و ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋︣دن)
﹨﹠ــ﹍︀م ︑﹞﹫ــ︤ و ︲ــ︡ ︻﹀﹢﹡ــ﹩ ﹋ــ︣دن ﹡ــ﹊︀ت زــ︣ را ر︻︀ــ️ ﹋﹠﹫ــ︡. ︻ــ︡م ︑﹢︗ــ﹥ ︋ــ﹥ اــ﹟ ﹡ــ﹊︀ت 
ــ︣ای  ــ﹢د. ︋ ــ️ ︫ ــ︀ ︻﹀﹢﹡  ــ️ و ــ︣د در︨ ــ︡م ﹋︀ر﹋ ــ︐﹍︀ه، ︻ ــ﹫︉ د︨ ــ︊︉ آ︨ ــ️ ︨ ــ﹟ ا︨ ﹊﹝﹞

د︨︐﹢رات، ︋﹥ ︋︩ (︑﹞﹫︤ و ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋︣دن) ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.
• در ﹝ــ﹢ارد زــ︣ ︗︺︊ــ﹥ ﹡︊﹢﹐ــ︤ر، ﹝︀︨ــ﹉، ﹇︴︺ــ﹥ د﹨︀﹡ــ﹩ و ﹇︴︺ــ﹥ ︋﹫﹠ــ﹩ را ﹇︊ــ﹏ از ا︨ــ︐﹀︀ده 

︲︡︻﹀﹢﹡﹩ و ︑﹞﹫︤ ﹋﹠﹫︡:
- او﹜﹫﹟ ا︨︐﹀︀ده ︋︺︡ از ︣︠︡ د︨︐﹍︀ه

.︡︀دی از د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊︣ده اا﹎︣ ﹝︡ت ز -
- ا﹎︣ ︋﹫︩ از ﹉ ﹁︣د از د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

ــ﹏  ــ﹢ر ﹋︀﹝ ــ﹥ ︵ ︋ ︡﹢ــ ــ﹟ ︫ ﹝︴﹞ ــ︡ و ــ﹉ ﹋﹠﹫ ــ︐﹥ و ︪︠ ــ︣ف ︫︧ ــ︦ از ﹝︭ ــ︀ت را ︎ ︺︴﹇ •
︲︡︻﹀﹢﹡﹩ و ︪︠﹉ ︫︡ه ا﹡︡ و در ﹝﹊︀ن ︑﹞﹫︤ی ﹡﹍﹥ داری ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 

• ︑﹞﹫︤ ﹋︣دن ︀︨︣ ﹇︴︺︀ت د︨︐﹍︀ه را ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡﹊﹠﹫︡.

ــ﹥  ︣︵ــ︣ف ﹡︪ــ﹢د ﹝﹠︖ــ︣︋  ︴︣﹡ــ︀ک ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ا﹎ــ︣︋   ︠︳ــ︣ا                 ا︐﹫ــ︀ط: ﹡︪ــ︀ن د﹨﹠ــ︡ه︫ 
آ︨﹫︉ ︀ ︧︠︀رت ﹝︀دی ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

(﹋︀ر︋︣د)
• ز﹝︀﹡ــ﹩ ﹋ــ﹥ د︨ــ︐﹍︀ه ︋ــ︣ روی ﹋ــ﹢د﹋︀ن و ﹡︀︑﹢ا﹡ــ︀ن و ــ︀ در ﹡︤دــ﹉ آ﹡ــ︀ ︋ــ﹊︀ر ﹝ــ﹩ رود، ︋︧ــ﹫︀ر 

د﹇️ ﹋﹠﹫︡.
.︡﹫﹠﹋ ﹏︮︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︣﹍︡﹊ ﹤︋ از ا︑︭︀ل در︨️ ﹇︴︺︀ت د︨︐﹍︀ه •

.︡﹫﹠﹋ ﹏︮︀ از ا︑︭︀ل در︨️ ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا ا︵﹞﹫﹠︀ن •
ــ︀ر  ــ︩ از 70 ︋ ــ﹢ا ︋﹫ ــ︣ ﹨ ــ︣ از ﹁﹫﹙︐ ــ️. ا﹎ ــ︤ ا︨ ــ﹢ا ︑﹞﹫ ــ︣ ﹨ ــ﹥ ﹁﹫﹙︐ ﹋ ︡﹢ــ ــ﹟ ︫ ﹝︴﹞ •

.︡﹫﹠﹋ ︰﹢︺︑ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️، آ﹡︣ا
ــ︣ا  ــ﹟ ﹋︀ر آ﹡ ﹫ ــ︀ در  ︡ــ ــ︕ ﹡﹊﹠﹫ ــ﹥ ﹋ ــ︩ از 45 در︗ ــ﹩ ︋﹫ ︐︗ ︘ــ ــ︤ر را در ﹨﹫ ﹐﹢︊﹡ ﹤ــ ︊︺︗ •

︑﹊︀ن ﹡︡﹨﹫︡.
• ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا ﹫﹟ ︠﹢رده ا︨️ از آن ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

︣ ﹨﹢ا ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡. ︣ ﹨﹢ا و ﹋︀ور ﹁﹫﹙︐ ︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا، ﹁﹫﹙︐ ︀ از ﹇︴︺︀ت ا︮﹙﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝︀﹡﹠ ﹠︑ •
• ﹨﹫︘ ﹎︀ه در ﹝︤ن دارو ︋﹫︩ از 12 ﹝﹫﹙﹩ ﹜﹫︐︣ دارو ا︲︀﹁﹥ ﹡﹊﹠﹫︡.

• ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︤ن دارو ︎︣ ا︨️، ︗︺︊﹥ ﹡︊﹢﹐︤ر را ﹞﹏  ﹤︋ ︀︀ل ︠﹢د ر﹨︀ ﹡﹊﹠﹫︡.
• د︨︐﹍︀ه را در د︨︐︣س ﹋﹢د﹋︀ن و ︀ ا﹁︣ادی ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︀﹩ ا︻﹑م ر︲︀️ ﹡︡ار﹡︡، ر﹨︀ ﹡﹊﹠﹫︡.

• اــ﹟ د︨ــ︐﹍︀ه ﹡︀︊ــ︡ ︋ــ︣ روی ﹝︣ــ︰ ﹨︀ــ﹩ ﹋ــ﹥ ︋﹫ــ﹢ش ا﹡ــ︡ ــ︀ ︋ــ﹥ ︵ــ﹢ر ︠ــ﹢د ︋ــ﹥ ︠ــ﹢د 
﹡﹀︦ ﹡﹞﹩ ﹋︪﹠︡، ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د.

.︡︀ت آن ︲︣︋﹥ ︨﹠﹍﹫﹟ وارد ﹡﹊﹠﹫︡ و د︨︐﹍︀ه را روی ز﹝﹫﹟ ﹡﹠︡از︺︴﹇ ︀ د︨︐﹍︀ه ﹤︋ •
• ︨ــ︣︎﹢ش ︋︀ر︨ــ︀ز را ︠﹞﹫ــ︡ه ﹡﹊﹠﹫ــ︡ و ︋ــ﹥ ﹡ــ︀زل ﹝ــ︤ن دارو ︋ــ︀ ︨ــ﹠︖︀ق ــ︀ ﹨ــ︣ ︗︧ــ﹛ ︑﹫ــ︤ 

د﹍︣ی ︲︣︋﹥ وارد ﹡﹊﹠﹫︡.
• از وارد ﹋︣دن ا﹡﹍︪️ ︠﹢د ︀ ﹨︣ ︫﹩ د﹍︣ی ︋﹥ ﹋﹞︍︨︣﹢ر ︎︣﹨﹫︤ ﹋﹠﹫︡.

• ︨︺﹩ ︋﹥ ︑︺﹞﹫︣ و ︀ ︗︡ا︨︀زی ﹋︀︋﹏ ︋︣ق ﹡﹊﹠﹫︡.
︀﹐ و ︀ ز︣ ﹡﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ آ﹁︐︀ب ﹇︣ار ﹡︡﹨﹫︡.  ︋︀ ﹟﹫︀ • د︨︐﹍︀ه ︀ ﹇︴︺︀ت آ﹡︣ا در د﹝︀ی︎ 

• ﹋︀ور ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا را ﹝︧︡ود ﹡﹊﹠﹫︡.
• در ﹫﹟ ︠﹢اب و ︀ ︠﹢اب آ﹜﹢د﹎﹩ از د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

• د︨︐﹍︀ه ︑﹠︀ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ا﹡︧︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡.
• در ﹫﹟ ا︨︐﹀︀ده ، وا︡ ا︮﹙﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ داغ ︫﹢د.

• در ﹫ــ﹟ ﹋︀ر، ︋ــ﹥ ︗ــ︤ در ﹝ــ﹢ارد ︲ــ︣وری ﹝︀﹡﹠ــ︡ ︠︀﹝ــ﹢ش ﹋ــ︣دن،  ︋ــ﹥ واــ︡ ا︮﹙ــ﹩ د︨ــ︐﹍︀ه 
د︨️ ﹡︤﹡﹫︡.

• ︋ــ︣ای ︗﹙﹢﹎﹫ــ︣ی از ︋︀﹇ــ﹩ ﹝︀﹡ــ︡ن دارو ︋ــ︣ روی ︮ــ﹢رت، ︋︺ــ︡ از ︋︣دا︫ــ︐﹟ ﹝︀︨ــ﹉ ︮ــ﹢رت 
︠﹢د را ︎︀ک ﹋﹠﹫︡.

ــ︀ر  ــ﹩ ﹁︪ ــ️ ︋﹫﹠ ــ﹥ ︎︪ ــ﹩ را ︋ ــ﹥ ︋﹫﹠ ــ﹩، ﹇︴︺ ــ︀ط ︋﹫﹠ ﹞ ﹤ــ ــ﹥ ︋ ــ︣ی از ︮︡﹝ ــ︣ای ︗﹙﹢﹎﹫ ︋ •
.︡﹫﹨︡﹡

• ﹇︊﹏ از ا︨︐﹀︀ده ﹝︴﹞﹢︫ ﹟︡ ︨︣︎﹢ش ︋︀ر ︨︀ز ︋﹥ در︨︐﹩ ﹝︐︭﹏ ︫︡ه ا︨️.
• از ︗︺︊﹥ ﹡︊﹢﹐︤ر، ﹇︴︺﹥ ︋﹫﹠﹩ و ﹇︴︺﹥ د﹨︀﹡﹩ ︠︣اب ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

(︠︴︣ ︋︣ق ﹎︣﹁︐﹍﹩)
• ﹨﹞﹫︪﹥ ﹇︊﹏ از ︑﹞﹫︤ ﹋︣دن و ︎︦ از ا︨︐﹀︀ده، د︨︐﹍︀ه را از ︣︎︤ ︋︣ق ︋﹊︪﹫︡.

• د︨ــ︐﹍︀ه را ︋ــ﹥ ︣︎ــ︤ ︋ــ︀ و﹜︐ــ︀ژ ﹝﹠︀︨ــ︉ ﹝︐︭ــ﹏ ﹋﹠﹫ــ︡. ︋ــ﹥ ︣︎︤﹨ــ︀ی ︋ــ︣ق ︋ــ︀ر ا︲︀﹁ــ﹩ وارد 
﹡﹊﹠﹫︡ و از ︨﹫﹛ ﹨︀ی را︋︳ ﹡﹫︤ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

• از ﹋︀︋﹏ ︋︣ق ︋﹥ در︨︐﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡.
• ︨﹫﹛ ︋︣ق را دور ﹋﹞︍︨︣﹢ر ﹡︍﹫︙﹫︡.

• ︑︽﹫﹫︣ا︑ــ﹩ ﹋ــ﹥ ︑﹢︨ــ︳ ︀︑ OMRON HEALTH CARE﹫ــ︡ ﹡︪ــ﹢﹡︡، ﹎︀را﹡︐ــ﹩ ﹋︀ر︋ــ︣ را از ا︻︐︊ــ︀ر 
.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

︡﹫︪﹊﹡ ︤︣︎ از ﹜﹊﹞ ︋︣ق را ﹏︋︀﹋

︨︀ز﹡︡ه

︑﹢ز︹ ﹋﹠﹠︡ه

︫︣﹋️ ﹨︀ی ﹁︣︻﹩


