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* an example of commercially available disinfectant.
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(3 ml, 1% NaF):
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0.53 ml
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ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩ در︋︀ره ﹋﹫️ ﹡︊﹢﹐︤ر
د︨︐﹍︀ه ﹡︊﹢﹐︤ر  OMRON A3 Complete﹉ د︨︐﹍︀ه ︎︫︤﹊﹩ ا︨️ ﹋﹥ آ︣و︨﹏ ︋︀ ﹝︪︭︀ت 

 "﹩︫︀︍﹞ ︣ل︐﹠﹋ ﹤﹆﹚" .︫︡︀︋ ﹅︊︴﹠﹞ ﹩︧﹀﹠︑ ︀وت ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︑︀ ︋︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︋﹫﹞︀ر﹀︐﹞
آ︣و︨﹙﹩ ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︡ا﹋︓︣ ﹝﹆︡ار دارو را در د︨︐﹍︀ه ︑﹠﹀︧﹩ وارد ﹋﹠︡. ﹝﹢﹇︺﹫️ 

 ︣︡ه ︫︡ه در ︫﹊﹏ ز﹫︪﹋ ︣﹢︭︑ ﹤︋ ︋︣ا︨︀س ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی "﹩︫︀︍﹞ ︣ل︐﹠﹋ ﹤﹆﹚" ﹟︐﹁︣﹎ ︣ار﹇
ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ︀︗ ﹟︣︐︋﹍︀ه، ︋︀ ︎︫︤﹉ ﹝︺︀﹜︕ ︠﹢د ﹝︪﹢رت ﹋﹠﹫︡.

:﹩︭︭︑ ا︵﹑︻︀ت

Compressor Nebulizer    :︀م﹡
A3 Complete ,NE-C300-E ﹝︡ل:    

  230V ~ 50 Hz    :ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی
140VA ﹝︭︣ف ا﹡︣ژی:   

+10°C to +40°C / 10% to 95% RH د﹝︀/ر︵﹢︋️ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩:   
-20°C to +70°C / 5% to 95% RH:و ﹡﹆﹏/ د﹝︀ /ر︵﹢︋️ /﹁︪︀ر ﹨﹢ا ﹏﹝ ذ︠﹫︣ه ︨︀زی و

1060hPa - 690
︑﹆︣︊︀ 1.3 ﹋﹫﹙﹢﹎︣م ( ︑﹠︀ ﹋﹞︍︨︣﹢ر) وزن:    

︑﹆130*215*190 ︀︊︣ (︑﹠︀ ﹋﹞︍︨︣﹢ر) ا︋︺︀د:    
 ، (pvc, 100Cm) ︤ر، ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا﹐﹢︊﹡ ﹤︊︺︗ ،ر﹢︨︣︍﹝﹋ ﹝︐﹢ا:    

﹇︴︺﹥ د﹨︀﹡﹩، ﹇︴︺﹥ ︋﹫﹠﹩، ﹝︀︨﹉ ︋︤ر﹎︧︀﹐ن، ﹝︀︨﹉ ﹋﹢د﹋︀ن (PVC) ، 3 ﹇︴︺﹥ ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ای 
ا︲︀﹁﹥، ﹋﹫︿ ︀﹝﹏، د﹁︐︣﹥ را﹨﹠﹞︀.

B ا︻﹞︀ل ﹡﹢ع ︩︋   ، II ﹤︐︨︤ات د﹫︖︑ :د︨︐﹥ ︋﹠︡ی

﹎︀را﹡︐﹩:

︋︣ای ︣︠︡ ا﹟ ﹝︭﹢ل omron  از ︫﹞︀ ﹝︐︪﹊︣﹛.  ا﹞ ﹟︭﹢ل از ﹝﹢اد ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︨︀︠︐﹥ ︫︡ه 
و در ﹁︣آ﹠︡ ︨︀︠️ آن د﹇️ و ︑﹢︗﹥ ز︀دی ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ ا︨️. ا﹟ د︨︐﹍︀ه ︵︣ا﹩ ︫︡ه ﹋﹥ در 

︮﹢رت ا︨︐﹀︀ده و ﹡﹍︡اری در︨️ و ︋︣ا︨︀س ا︮﹢ل د﹁︐︣﹥ را﹨﹠﹞︀، ︨︴﹐︀︋ ﹩ از آرا﹝︩ را 
.︡︀﹝﹡ ﹜﹨︀ن ﹁︣ا︐︋︣ا

ا﹟ د︨︐﹍︀ه ︑﹢︨︳ omron  ︋﹥ ﹝︡ت 2 ︨︀ل ︎︦ از ︑︀ر︣︠ ︡ ﹎︀را﹡︐﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ︨︀︠️ ﹝﹠︀︨︉، 
︵︣ز ﹋︀ر و ﹝﹢اد ︨︀ز﹡︡ه ا﹟ ﹝︭﹢ل ︑﹢︨︳ omron  ︲﹞︀﹡️ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.در ︵﹢ل ﹝︡ت ﹎︀را﹡︐﹩، 
 ︀ و ︣﹫﹝︺︑ ︀ت ︠︣اب را︺︴﹇ ︀ ل و﹢︭﹞ ︀ت︺︴﹇ ︀ ای ︋︣ای ︠︡﹝︀ت ﹤﹠︤﹨ ︘﹫﹨ ︋︡ون  omron

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︰﹢︺︑

 ،CID ر﹨︀ی﹢︪﹋ ︣﹍︡اری ︫︡ه در ارو︎︀، رو︨﹫﹥ و د︣︠ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹏﹞︀︫ ︀﹠︑ ﹩︐﹡︀را﹎ ﹟ا
︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ و آ﹁︣﹆︀ ﹝﹩ ︫﹢د.

﹎︀را﹡︐﹩ ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ﹡﹞﹩ ︫﹢د:
︤﹨ (a﹠﹥ ﹨︀ و ︠︴︣ات ﹞﹏ و ﹡﹆﹏.

︡ه ا︨️. ﹥ د︨︐﹍︀ه وارد︫  ︣ ︑﹢︨︳  ا﹁︣اد ︾﹫︣﹝︖︀ز︋  ﹫﹝︺︑ ︣ ︣ا︔  ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ︉ ︧︀رات و آ︨﹫  ︠︣ ﹫﹝︺︑ ﹤﹠︤﹨ (b
 (c﹊︀پ و ︑︺﹞﹫︣ات دوره ای.

 ﹤﹊﹠از د︨︐﹍︀ه ا︮﹙﹩، ﹝﹍︣ ا ︣﹫︾ ﹤︋ ︣﹍︀ی ︲﹞﹫﹞﹥ د﹨ ﹏︀﹁ ازم ︗︀﹡︊﹩ و﹢﹛ ︩︀︨ ︀ و ️︧﹊︫ (d
︋﹥ ︮︣ا️ در ︋︀﹐ ︑﹠︷﹫﹛ ︫︡ه ︋︀︫﹠︡.

︤﹨ (e﹠﹥ ﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ︻︡م ︢︎︣ش ﹉ اد︻︀ (︫︀﹝﹏ ﹨︤﹠﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡)
f) ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︧︠︀ر︑﹩ ﹋﹥ ا︑﹀︀﹇﹩ و ︀ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹋︀ر﹋︣د ﹡︀﹝﹠︀︨︉ ا﹁︣اد وارد ︫︡ه ︋︀︫︡.

︋︣ای ا︨︐﹀︀ده از ﹎︀را﹡︐﹩ ︋﹥ ﹁︣و︫﹠︡ه ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎﹩ ﹝︖︀ز omron  ﹋﹥ د︨︐﹍︀ه را از آ﹡︖︀ ︣︠︡اری 
︫︡ه، ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹫︡.︋︣ای آدرس ︋﹥ ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی/ ﹡﹢︫︐﹥ ﹨︀ی ﹝︭﹢ل و ︀ ﹁︣و︫﹠︡ه ﹝︣ا︗︺﹥ 

﹋﹠﹫︡. ا﹎︣ در ︀﹁︐﹟ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣︀ن omron  د︀ر ﹝︪﹊﹏ ︫︡︡، ︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س از 
 :︡﹫︀﹝﹡ ︡ند ︀﹞ ️︀︧︋و

www.pbteb.com
︑︺﹞﹫︣ و ︗︤﹍︀﹠﹩ د︨︐﹍︀ه ︑️ ﹎︀را﹡︐﹩، ︨︊︉ ا﹁︤ا︩ و ︡﹝︑ ︀︡ دوره ﹎︀را﹡︐﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.

﹎︀را﹡︐﹩ ︑﹠︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹝︺︐︊︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹏ د︨︐﹍︀ه ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︮﹢ر︑︧︀ب ا︮﹙﹩ و ر︨﹫︡ ︮︀در ︫︡ه 
︑﹢︨︳ ﹁︣و︫﹠︡ه ︋︀︫︡. omron  ﹝﹩ ︑﹢ان در ︮﹢رت ︻︡م و︗﹢د ا︵﹑︻︀ت ﹋︀﹁﹩، ﹎︀را﹡︐﹩ را رد ﹋﹠︡.

︑﹞﹫︤ و ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋︣دن

︑﹞﹫︤ ﹋︣دن
︎︦ از ﹨︣ ︋︀ر ﹝︭︣ف داروی ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه را ︋﹫︣ون ︤︣︋︡. ا﹟ ا﹝︣ از ︻﹀﹢﹡️ و ﹋︀ر﹋︣د ﹡︀در︨️ 

د︨︐﹍︀ه ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠︡.

       ﹇︴︺︀ت ﹇︀︋﹏ ︫︧︐︪﹢
• ︗︺︊﹥ ﹡︊﹢﹐︤ر، ﹝︀︨﹉ (PVC)، ﹇︴︺﹥ د﹨︀﹡﹩ و ﹇︴︺﹥ ︋﹫﹠﹩ 

ا﹟ ﹇︴︺︀ت را ︋︀ آب ﹎︣م و ︎︀ک ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹑﹛ ︋︪﹢ر︡. ﹋︀﹝﹑ ︋︀ آب ﹎︣م ︫︧︐︪﹢ د﹨﹫︡ و︋﹍︢ار︡ در 
﹝﹊︀﹡﹩ ︑﹞﹫︤ ︪︠﹉ ︫﹢د. 

︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ︗︺︊﹥ ﹡︊﹢﹐︤ر A3 Complete را ︎︦ از 100 ︑︀ 120 ︋︀ر ا︨︐﹀︀ده ︀ ︎︦ از 20 
.︡﹫﹠﹋ ︰﹢︺︑ ،︋︀ر ︗﹢︫︀﹡︡ن

       ﹇︴︺︀ت ︾﹫︣ ﹇︀︋﹏ ︫︧︐︪﹢
(PVC) ر، ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا﹢︨︣︍﹝﹋ •

در ا︋︐︡ا ﹝︴﹞﹢︫ ﹟︡ ﹋﹥ دو︫︀︠﹥ ︋︣ق از ︣︎︤ ︠︀رج ︫︡ه ا︨️. ︋︀ ︎︀ر﹥ ای ﹡︣م آ︾︪︐﹥ ︋﹥ آب و 
︎︀ک ﹋﹠﹠︡ه ﹇︴︺︀ت را ︑﹞﹫︤ ﹋﹠﹫︡. (︎︀ک ﹋﹠﹠︡ه ︠﹠︓﹩)

• ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا
﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا را ﹡︪﹢ر︡ و ︑﹞﹫︤ ﹡﹊﹠﹫︡. ا﹎︣ ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا ︠﹫︦ ︫︡، آ﹡︣ا ︑︺﹢︰ ﹋﹠︡. ﹁﹫﹙︐︣﹨︀ی ﹨﹢ای 

﹝︣︵﹢ب ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝﹢︗︉ ا﹡︧︡اد ︫﹢﹡︡

﹡﹊︀ت:
• ︋︡ون ا︵﹑ع ﹇︊﹙﹩ ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ا︮﹑︀ت ﹁﹠﹩ ا︨️.

• ا﹎︣ ︫︣ا︳ د﹝︀ و و﹜︐︀ژ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ار﹨︀ی ︑︺︣︿ ︫︡ه ﹝︽︀︣ ︋︀︫︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ د︨︐﹍︀ه ﹋︀ر ﹡﹊﹠︡.
 ︡﹫﹛﹢︑ .HEALTHCARE Co., Ltd., Japan ︫︡︡ ️﹫﹀﹫﹋ ﹜︐︧﹫︨ ️︑ OMRON ل﹢︭﹞ ﹟ا •

︫︡ه ا︨️.
• ا﹎︣ ︫︣ا︳ و﹜︐︀ژ و د﹝︀ی د︨︐﹍︀ه ︋︀ آ﹡︙﹥ در ﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩  ﹎﹀︐﹥ ︫︡ ︑﹀︀وت دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝﹞﹊﹟ 

ا︨️ د︨︐﹍︀ه ﹋︀ر ﹡﹊﹠︡.
• ا﹟ د︨︐﹍︀ه ︫︣وط د︨︐﹢ر EC 93/42 / EEC (︑︖﹫︤ات ︎︫︤﹊﹩) ا︨︐︀﹡︡اردEN13544-1 ارو︎︀: 
︖︑ ،A1: 2009 + 2007﹫︤ات در﹝︀ن ︑﹠﹀︧﹩ – ︋︩ 1 : ︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ﹝︍︀ش و ﹝︐﹢ای آ﹡︀ را 

︋︣آورده ﹝﹩ ﹋﹠︡.
• ︻﹞﹙﹊︣د د︨︐﹍︀ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︀ دارو﹨︀ی دارای ︑︺﹙﹫﹆︀ت ︀ ︾﹙︷️ ︋︀﹐ ﹝︐﹀︀وت ︋︀︫︡. ︋︣ای 

ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︣﹎﹥  ا︵﹑︻︀ت وارد ﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ی دارو را ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋﹠﹫︡.
 .︡﹫﹠﹋ ﹤︺﹛︀︴﹞ ︡︡︗ ﹩﹠﹁ را ︋︣ای ا︵﹑︻︀ت OMRON HEALTHCARE EUROPE ️︀︧︋و •

URL: www.omron-healthcare.com

︑︺﹢︰ ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا

.︡﹫﹠﹋ ︰﹢︺︑ ا﹎︣ ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا ︋﹫︩ از 70 ︋︀ر ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️، آ﹡︣ا
1. ﹋︀ور ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا را از ﹋﹞︍︨︣﹢ر ︠︀رج ﹋﹠﹫︡.

2. ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا را ︑︺﹢︰ ﹋﹠﹫︡ و︋︀ ︫﹫﹪ ︑﹫︤ ﹁﹫﹙︐︣ ﹋︀ور ﹨﹢ا را ︠︀رج 
﹋﹠﹫︡ و ﹁﹫﹙︐︣ ︗︡︡ را ﹇︣ار د﹨﹫︡.

 ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹢︫ ﹟﹝︴﹞ . ︡﹫﹨︣ار د﹇ ︩︀︗︨︣ 3. ﹋︀ور ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا را
در︨︐﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.

﹡﹊︀ت:
• ︑﹠︀ از ﹁﹫﹙︐︣﹨︀ی ﹨﹢ا OMRON  ﹋﹥ ︋︣ای د︨︐﹍︀ه ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا﹡︡ 

ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡. ︋︡ون ﹁﹫﹙︐︣ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
 ︰﹢︺︑ ا﹎︣ ﹁﹫﹙︐︣ ︠﹫︦ ︫︡، آ﹡︣ا .︡﹫﹠﹊﹡ ︤﹫﹝︑ ︀ ︡﹫﹢︪﹡ را ︣︐﹚﹫﹁ •

﹋﹠﹫︡. ﹁﹫﹙︐︣﹨︀ی ﹨﹢ا ﹝︣︋﹢ط ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︨︊︉ ا﹡︧︡اد ︫﹢﹡︡.
• ﹁﹫﹙︐︣﹨︀ی ﹨﹢ا ︎︪️ و رو ﹡︡ار﹡︡.

• ﹇︊﹏ از ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹫﹙︐︣، ﹝︴﹞﹢︫ ﹟︡ ︑﹞﹫︤ و ︋︡ون ︠︀ک ا﹡︡.

 : A3 Complete ︤ر﹐﹢︊﹡ ﹤︊︺︗ ︀︋ OMRON A3 Complete ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩ در︋︀ره ﹋﹞︍︨︣﹢ر

︡ا﹇﹏  -︣︐﹫﹛ ﹩﹚﹫﹞ 2︡ا﹋︓︣ 12 ﹝﹫﹙﹩ ﹜﹫︐︣ ﹝﹫︤ان ﹝﹠︀︨︉ دارو:   
︑﹆dB 65 ︀︊︣ از ﹁︀︮﹙﹥ ﹉ ﹝︐︣ی ︮︡ا:    

﹩﹊﹫﹞︀﹠︣ودده ﹝﹫︀﹡﹥ آ﹢︑ ︣︴﹇ = MMAD

﹡︐︀︕ ارز︀︋﹩ ﹨︀ی ︋︣︠﹢رد آ︋︪︀ری ︋︣ای ︀︨︤ ذره:

  (MMAD) ا﹡︡ازه ذرات

 ﹩︫︀︍﹞ ︣ل︐﹠﹋ ﹤﹆﹚
در ﹝﹢﹇︺﹫️ 1

 ﹩︫︀︍﹞ ︣ل︐﹠﹋ ﹤﹆﹚
در ﹝﹢﹇︺﹫️ 2

 ﹩︫︀︍﹞ ︣ل︐﹠﹋ ﹤﹆﹚
در ﹝﹢﹇︺﹫️ 3

︠︣و︗﹩ ذرات ﹝︺﹙﹅

﹝﹫︤ان ︠︣و︗﹩ ذرات ﹝︺﹙﹅

 ︩﹨︀﹋ ︀︋)  ﹩︫︀︍﹞ ︤ان﹫﹞
وزن) ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︋︣ د﹇﹫﹆﹥

.︡︤︣︋ ︤ن دارو﹞ ︫︡ه را در ︤﹢︖︑ 4. ﹝﹫︤ان د﹇﹫﹅ داروی

︣ ﹇︴︺﹥ ︋︀ر︨︀ز در ﹝︤ن دارو ﹇︣ار دارد. َ︨  ︡﹢︫ ﹟﹝︴﹞ .5

︋︀ رو︫﹟ ﹋︣دن د﹋﹞﹥ ︎︀ور ا︑﹀︀﹇﹩ 
﹡﹞﹩ ا﹁︐︡

︣︤ آ︀ دو ︫︀︠﹥ ︋﹥ ︣︎︤ ﹝︐︭﹏ ا︨️؟ ــ﹥︎   ︋﹤ ︡ ﹋ــ﹥ دو︫ــ︠︀ ﹢ــ ﹝︴﹞ــ﹟︫ 
 ﹤ ︀ز دو︫ــ︠︀ ــ﹢رت ﹡﹫ ️. در︮  ــ ﹝︐︭ــ﹏ ︨ا

.︡ ︀ره ﹝︐︭﹏ ﹋﹠﹫ ︣ق ﹋︪﹫︡ه و دو︋ را از︋ 

﹫ــ از دارو در ﹝ــ︤ن  ︀﹁ــ﹩ و︮  ︤ان ﹋ ﹝﹫ــ
.︡ وارد ﹋﹠﹫

ــ﹏  ــ︐﹩ ﹝︐︭ ــ﹥ د︨ر ︀ز را︋  ــ ︀︨ر   ︋︣ ــ ︨
 .︡ ﹫﹠﹋

ــ﹏  ــ︐﹩ ﹝︐︭ ــ﹥ د︨ر ︀ز را︋  ــ ︀︨ر   ︋︣ ــ ︨
 .︡ ﹫﹠﹋

︤ر در  ︡ ﹋ــ﹥ ︗︺︊ــ﹥ ﹡︊﹢﹐ــ ﹢ــ ﹝︴﹞ــ﹟︫ 
از 45 در︗ــ﹥   ︩ ﹨﹫ــ︘ ︗︐ــ﹩ ︋﹫ــ

︠﹛ ﹡︪﹢د.
ــ﹥  ــ﹢ا︋  ــ﹥ ﹨ ــ﹥ ﹜﹢﹜ ﹋ ︡ ﹢ــ ــ﹟︫  ﹝︴﹞
︤ر  ﹐﹢︊﹡ ﹤ــ﹥ ﹋﹞︍︨︣ــ﹢ر و ︗︺︊ــ ــ︐﹩︋  د︨ر

.️ ︡ه ︨ا  ︫﹏︭︐﹞
ــ︀ب  ــ﹢ا ︑ ــ﹥ ﹨ ﹛﹢﹛ ︡﹢ــ ــ﹟ ︫ ﹝︴﹞

︋︣﹡︡ارد.
ــ︡اد  ــ﹢ا ا﹡︧ ــ﹥ ﹨ ﹛﹢﹛ ︡﹢ــ ــ﹟ ︫ ﹝︴﹞

﹡︡ارد.
.︡﹫﹠﹋ ︰﹢︺︑ ا را﹢﹨ ︣︐﹚﹫﹁

در︨ــ︐﹩  ︋ــ﹥  را  ﹨ــ﹢ا  ﹁﹫﹙︐ــ︣  ﹋︀ور 
.︡﹫﹠﹋ ﹏︭︐﹞

ــ︘  ــ︀ ﹨﹫ ــ﹢ر را ︋ ــ﹟ ﹋︀ر ﹋﹞︍︨︣ ﹫ در
﹫︤ی ﹡︍﹢︫︀﹡﹫︡.

︨ــ﹢راخ ﹨ــ︀ی ︑﹢ــ﹥ را ﹝︧ــ︡ود 
.︡﹫﹠﹊﹡

آــ︀ در ﹝ــ︤ن دارو ، ﹝ــ︀ده ای 
و︗﹢د دارد؟

︋ــ﹥  دارو   ، دارو  ﹝ــ︤ن  در  آــ︀ 
﹝﹫︤ان ﹋﹛/ز︀د و︗﹢د دارد؟

آ︋ ︨︣ ︀︀ر︨︀ز ︋﹥ در︨︐﹩ ﹝︐︭﹏ 
︫︡ه ا︨️؟

آ﹐﹢︊﹡ ️﹫﹋ ︀︤ردر ︗︀ی در︨️ ﹇︣ار 
﹎︣﹁︐﹥ ا︨️؟

﹋﹫️ ﹡︊﹢﹐︤ر را در ︗︀ی در︨️ ︠﹢د 
﹇︣ار د﹨﹫︡.

آ︀ ﹡︀زل ﹝︭︡ود ︫︡ه ا︨️؟

آ﹐﹢︊﹡ ﹤︊︺︗ ︀︤ر ︋﹥ ︨﹞️ زاو﹥ ای 
︑﹫︤ ﹋︕ ︫︡ه ا︨️؟

آ︀ ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا ︋︡ر︨︐﹩ ﹝︐︭﹏ ︫︡ه 
ا︨️؟

آ︀ ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا ︠﹛ ︫︡ه و ︀ ︠︣اب 
ا︨️؟

آ︀ ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا ﹝︧︡ود ︫︡ه ا︨️؟

آ︀ ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا ﹋︓﹫︿ ا︨️؟

آ︀ ﹋︀ور ﹁﹫﹙︐︣ ﹨﹢ا ︋﹥ در︨︐﹩ ﹝︐︭﹏ 
︫︡ه ا︨️؟

آ︀ ﹋﹞︍︨︣﹢ر را ︎﹢︫︀﹡︡ه ا︡؟

آ︀ ︨﹢راخ ﹨︀ی ︑﹢﹥ ﹝︧︡ود 
︫︡ه ا﹡︡؟

د︨︐﹍︀ه ︮︡ای ︋﹙﹠︡ و ︾﹫︣︻︀دی 
.︡﹠﹋ ﹩﹞ ︡﹫﹛﹢︑

د︨︐﹍︀ه ︋︧﹫︀ر داغ ا︨️.

ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ د︨︐﹍︀ه رو︫﹟ ا︨️، 
 ︀ ا﹁︐︡ و ﹩﹝﹡ ا︑﹀︀ق ﹩︫︀︍﹞

︲︺﹫︿ ا︨️.

﹩︋︀ ︉﹫︻
.︡﹫﹠﹋ ﹉ را ︣︀ر ﹝︐﹢﹇︿ ︫︡، ﹝﹢ارد ز﹋ ﹟﹫ ا﹎︣ د︨︐﹍︀ه در

︢ف ︑︣ا﹋﹛ از ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا

ا﹎︣ ر︵﹢︋️ ︀﹞ ︀︹ در ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ا︨️، د︨︐﹢رات ز︣ را ︋︣ای ︢ف ر︵﹢︋️ از ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا 
ا﹡︖︀م د﹨﹫︡.

﹢︫ ﹟﹝︴﹞ (1︡ ﹋﹥ ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا ︋﹥ ﹝﹏ ا︑︭︀﹜︩ روی ﹋﹞︍︨︣﹢ر ︋﹥ در︨︐﹩ ﹝︐︭﹏ ︫︡ه ا︨️.
.︡︤ر ︋︣دار﹐﹢︊﹡ ﹤︊︺︗ 2) ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا را از

3) ﹋﹞︍︨︣﹢ر و ︎﹞︌ ﹨﹢ا را از ︵︣﹅ ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا رو︫﹟ ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ر︵﹢︋️ را ︠︀رج ﹋﹠︡

A . از ﹉ ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋﹠﹠︡ه ︑︖︀ری ﹝﹢︗﹢د ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡. از د︨︐﹢رات ︨︀ز﹡︡ه ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋﹠﹠︡ه 
︎﹫︣وی ﹋﹠﹫︡. 

﹡﹊︐﹥: ﹨︣﹎︤ ︋︀ ︑﹫﹠︣، ︋﹠ ﹟︤︀ ﹝﹢اد ﹇︀︋﹏ ا︫︐︺︀ل ︑﹞﹫︤ ﹡﹊﹠﹫︡.
﹡﹊︐﹥: ︎︦ از ︑﹞﹫︤ ﹋︣دن ︗︺︊﹥ ﹡︊﹢﹐︤ر ︋︀ ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د، ︐﹞︀ ﹇︊﹏ از ﹝︭︣ف 

﹝︖︡د آ﹡︀ را ︋︀ آب ﹎︣م ︋︪﹢ر︡ و ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ︪︠﹉ ﹋﹠﹫︡.
B . ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ﹇︴︺︀ت را ︋﹫﹟ 15 ︑︀ 20 د﹇﹫﹆﹥ ︋︖﹢︫︀﹡﹫︡.

 ︎︦ از ︗﹢︫︀﹡︡ن، ︋﹥ د﹇️ ﹇︴︺︀ت را ︋︣دار︡ و آب ا︲︀﹁﹩ را ︠︀رج ﹋﹠﹫︡ و ︋﹍︢ار︡ در ﹝﹫︳ ︑﹞﹫︤ی 
.︡﹡﹢︫ ﹉︪︠

            ا︐﹫︀ط: ﹋︀ر ︋︀ ︨︣ ︋︀ر︨︀ز
.︡︀ر︨︀ز را ︋︪﹢ر︋ ︨︣ ،ار ﹨︣ ︋︀ر ا︨︐﹀︀ده ︦︎•

•︋︣ای ︑﹞﹫︤ ﹋︣دن ︨︣ ︋︀ر︨︀ز از ︋︣س ︀ ︨﹠︖︀ق ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡. 
•︋︣ای ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋︣دن از ︵︣﹅ ︗﹢︫︀﹡︡ن، ﹇︴︺︀ت را در آب ز︀د ﹇︣ار د﹨﹫︡. 

︨︣ ︋︀ر ︨︀ز را ︋︀ ﹇︴︺︀︑﹩ ︋﹥ ︗︤ ﹇︴︺︀ت ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ﹡︖﹢︫︀﹡﹫︡

روش ︲︡ 
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﹝﹢اد  

 
ا︑︀﹡﹢ل  ︲︡︻﹀﹢﹡﹩  

 
  ﹜︨︡ ️︣﹚﹋﹢︍﹫﹨

*﹝﹫﹙︐﹢ن   
️ آ﹝﹫﹠﹫﹢م    ︣﹚﹋﹢︍﹫﹨ ﹜︨︡
 

*ا︨﹢ان  
 

  ﹟︡︤﹍﹨︣﹚﹋
 

*﹨︊﹫︐︀ن  
آ﹝﹀﹢︑︣﹊︧﹢ر﹁︀﹋︐︀﹡️   
 

  51 ﹢﹍︑*
 

︗﹢︫︀﹡︡ن  

︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋︣دن
 ︀﹡︡ا ﹜﹉ دار ︫︡ه ا﹡︡، آ︫︡ ︭︣ف ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋﹠﹫︡. ا﹎︣ ﹇︴︺︀ت﹞ ﹟︣︠︀ت را ︎︦ از آ︺︴﹇ ﹤︪﹫﹝﹨

.︡﹫﹠﹋ ︰﹢︺︑ را
︋︣ای ا﹡︐︀ب رو︫﹩ ︋︣ای ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋︣دن، ︋﹥ ︗︡ول ز︣ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

︑﹢︗﹥: ا﹎︣ راه ﹠︪﹫︎ ﹏︀دی ﹝︪﹊﹏ را ﹏ ﹡﹊︣د، ︨︺﹩ ︋﹥ ︑︺﹞﹫︣ د︨︐﹍︀ه ﹡﹊﹠﹫︡. ﹨﹫︘ ︋︪﹩ از 
د︨︐﹍︀ه ﹇︀︋﹏ ︑︺﹞﹫︣ ︑﹢︨︳ ﹋︀ر︋︣ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. د︨︐﹍︀ه را ︋﹥ ﹁︣و︫﹠︡ه  OMRON︀ ︑﹢ز︹ ﹋﹠﹠︡ه ر︨﹞﹩ 

︋︀ز﹎︣دا﹡﹫︡.

8. ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا را و︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا را ︋︙︣︠︀﹡﹫︡ و ﹨﹞︤﹝︀ن آ﹡︣ا ︋﹥ 
︨﹞️ ﹝﹏ ا︑︭︀ل ﹁︪︀ر د﹨﹫︡. 

11. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ در﹝︀ن ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡، د︨︐﹍︀ه را ︠︀﹝﹢ش ﹋︣ده و دو︫︀︠﹥ را از ︋︣ق ︋﹊︪﹫︡. 

﹢︨ .10﹫︘ ︋︣ق را در ︀﹜️ (    ) رو︫﹟ ﹇︣ار د﹨﹫︡. ︋︀ رو︫﹟ ︫︡ن ﹋﹞︍︨︣﹢ر، ﹝﹥ ︎︀︫﹩ ا︾︀ز ︫︡ه و 
آ︣و︨﹏ ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ︫﹢د. دارو را ا︨︐﹠︪︀ق ﹋︣ده و در ﹡︊﹢﹐︤ر ︋︀زدم ﹋﹠﹫︡. 

 ️﹝︨ ︣﹢︭︑ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ︤ر را﹐﹢︊﹡ .9
 ︀ ﹉︫︤︎ از د︨︐﹢رات .︡را︨️ ﹡﹍﹥ دار

در﹝︀﹡﹍︣ ︠﹢د ︎﹫︣وی ﹋﹠﹫︡.

ا︐﹫︀ط: ︗︺︊﹥ ﹡︊﹢﹐︤ر را در ﹨﹫︘ 
︗︐﹩ ︋﹫︩ از 45 در︗﹥ ﹋︕ ﹡﹊﹠﹫︡ ︀ در 

﹫﹟ ﹋︀ر آ﹡︣ا ︑﹊︀ن ﹡︡﹨﹫︡. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
دارو وارد د﹨︀ن ︫﹢د ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ 

در︨︐﹩ ﹋︀ر ﹡﹊﹠︡.

7.﹝︀︨﹉، ﹇︴︺﹥ د﹨︀﹡﹩ و 
﹇︴︺﹥ ︋﹫﹠﹩ را ︋﹥ ﹡︊﹢﹐︤ر 

.︡﹫﹠﹋ ﹏︭︐﹞

6. ︨︣ ﹇︴︺﹥ ا︨︐﹠︪︀ق را دو︋︀ره ︋︣ روی ﹝︤ن دارو ﹇︣ار د﹨﹫︡. 
︑﹢︗﹥: ︋︣ای ︋︧︐﹟ ﹡︊﹢﹐︤ر، د﹡︡ا﹡﹥ ی ﹝︤ن دارو را ︋︀ ︫﹫︀ر ﹇︴︹ ا︨︐﹠︪︀ق 

.︡﹫﹠﹋ ︴︨ ﹜﹨

﹢︨ ︡﹢︫ ﹟﹝︴﹞ .1﹫︘ ︋︣ق روی ︀﹜️  (        ) ︠︀﹝﹢ش ﹇︣ار دارد. 
2. دو︫︀︠﹥ را ︋﹥ ︣︎︤ ︋︣ق و︮﹏ ﹋﹠﹫︡.

.︡︤ن دارو ︋︣دار﹞ 3. ︨︣ ﹇︴︺﹥ ا︨︐﹠︪︀ق را ︋﹥ آرا﹝﹩ ︋﹙﹠︡ ﹋﹠﹫︡ و آ﹡︣ا از روی

روش ﹨︀ی ا︨︐﹀︀ده:
﹙﹆﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹝︍︀︫﹩ در ﹝﹢﹇︺﹫️ 1:

ا﹡︡ازه ذرات 7.5 ﹝﹫﹊︣ون ا︨️ و ︋︣ای در﹝︀ن ا﹟ ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ 
﹝﹠︀︨︉ ا︨️: ر﹠﹫️، ︨﹫﹠﹢ز️ و ا﹜︐︀ب ﹎﹙﹢، ا﹜︐︀ب 

﹜﹢زه ﹨︀، ا﹜︐︀ب ﹠︖︣ه.
﹙﹆﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹝︍︀︫﹩ در ﹝﹢﹇︺﹫️ 2:

ا﹡︡ازه ذرات ︋﹫﹟ 4.5 ︑︀ 7.5 ﹝﹫﹊︣ون ا︨️ و ︋︣ای در﹝︀ن 
 .﹤︙︀﹡ ︀ب︐﹛︀ب ﹡︀ی و ا︐﹛︀ری ﹨︀ ﹝﹠︀︨︉ ا︨️: ا﹝﹫︋ ﹟ا

﹙﹆﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹝︍︀︫﹩ در ﹝﹢﹇︺﹫️ 3:
 ﹟ا﹡︡ازه ذرات ︋﹫﹟ 2 ︑︀ 4.5 ﹝﹫﹊︣ون ا︨️ و ︋︣ای در﹝︀ن ا

︋﹫﹞︀ری ﹨︀ ﹝﹠︀︨︉ ا︨️: آ︨﹛، ︋︣و﹡︪﹫️، ︋︣و﹡︪﹫﹢﹜﹫️، 
︋︣و﹡︪﹊︐︀زی، ︨︣﹁﹥. 

﹡﹢ه ا﹡︐︀ب ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹡︊﹢﹐︤ر
در ︋︀﹐ی زا︡ه ا︨︐﹠︪︀ق، ︨﹥ ﹡﹆︴﹥ و︗﹢د دارد؛ ﹡﹆︴﹥ 

﹋﹢﹉ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹢﹇︺﹫️ ︴﹆﹡ ،3 ﹝︐﹢︨︳ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 
﹝﹢﹇︺﹫️ 2، و ﹡﹆︴﹥ ︋︤رگ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝﹢﹇︺﹫️ 1 ا︨️. ︋︣ 

روی ﹙﹆﹥ د﹡︡ا﹡﹥ ای و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︋︣ روی ﹝﹢﹇︺﹫️ 
ا﹡︐︀︋﹩ ︫﹞︀ ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹩ ︫﹢د. 

﹡﹢ه ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹡︊﹢﹐︤ر
︋︣ای ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹙﹆﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹝︍︀︫﹩، ﹇︴︺﹥ ورودی 

﹨﹢ا را ︋︀ ﹉ د︨️ ︑︀ ا﹡︐︀ ︋︀﹐ ︋﹊︪﹫︡ و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ د︨️ 
د ︣﹍﹙﹆﹥ را ︋﹥ ︨﹞️ ﹝﹢﹇︺﹫️ د﹜﹢ا﹨︐︀ن ︋︙︣︠︀﹡﹫︡. 

︨︍︦ ﹇︴︺﹥ ورودی ﹨﹢ا را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ﹝﹢﹇︺﹫️ ︔︀︋️ ︫﹢د. 
﹝﹛: ا﹎︣ ﹇︴︺﹥ ورودی ﹨﹢ا را ︋︀﹐ ﹡﹊︪﹫︡، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ 

﹙﹆﹥ را ︋︙︣︠︀﹡﹫︡. ا﹟ ﹝﹊︀﹡﹫︧﹛ از ︣︠﹫︡ن ︑︭︀د﹁﹩ 
﹙﹆﹥ در ﹫﹟ ﹋︀ر ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

﹡﹢ه ا︨︐﹀︀ده:


