
মেডিডিন েযাননজনেন্ট েযানুযাল মেনে অডিন াজজত। উইডলযােি মজএে, মেইনবার্ গ এেএল, জজোরেযান এে এইচ, র্ান্ধী মেনে, 

ডেনেলেযান ডব, বািিে ডেডি, জজিডনি ডিএে। ডিনজানেডনযা এবং ডিনজানেডিি ডিিঅিগানর তাোে ডনিগরতা েরােনশ গর দুটি তীব্রতার 

তুলনা। মজ িাবে অযাডবউজ টিি, জনু; ৩৮ (৪): ৩৮৪-৯৩, ২০১০ 

নিক োটিি ইিকেলোর নিকদেশোবলী 

ডননোটিন ইননেলার আেনার শরীনর ডননোটিন িরবরাে েনর। ডননোটিন প্রতযাশা িে ডননোটিন 

প্রতযাোনরর লক্ষণগুডল হ্রাি েনর ধূেোন ছাড়নত আেনানে িোযতা েরার জনয তারা এেটি অস্থাযী 

িোযতা ডেিানব োজ েনর। ডননোটিন ইননেলার আেনানে আেনার মদনের ডননোটিননর প্রনযাজন 

ধীনর ধীনর হ্রাি েরনত মদয। ম নেতু ডননোটিন ইননেলানর ডির্ানরনির মধা োঁযার োডি গননানজন বা োব গন 

েননাক্সাইি োনে না, এটি তাোনের েনতা স্বানস্থযর জনয ঝুোঁ ডেেূণ গ নয। ডননোটিন ইননেলার এেন 

েডরডস্থডতনত িোযতা েরনত োনর ম খানন আেনার েঠাৎ ধূেোন েরার তাডর্দ েয। ডননোটিন 

ইননেলার বযবোর েরার আনর্ নীনচর িেস্ত ডননদগশাবলী েডু়ন। আেডন ইননেলারটি িটঠেিানব বযবোর 

েরনছন তা ডনজিত েরনত এগুনলা অনুিরণ েরুন। 

ডননোটিন ইননেলারটি এেটি প্লাডেনের নল  ার ডিতনর এেটি ডননোটিন োতু গজ রনযনছ। আেডন  খন 

ইননেলারটি োে েনরন, তখন এেটি ডননোটিন বাষ্প েুনখ ঢুনে  ায। ডননোটিন ইননেলারটি আেনার 

োনত ধনর রাখা এবং োে েরা ডির্ানরি ধূেোননর ডনেিতে জজডননির েনতা েনন েনত োনর,  া ডেছু 

ধূেোযীনদর উেোরী বনল েনন েয। 

সোধোরণ নিকদেশিো 

১। ইননেলার বযবোর েরার িেয ধূেোন না েরার মচষ্টা েরুন। এনত আেনার ডেছুিা োো ম ারা এবং 

বডে বডে িাব েনত োনর। 

২। ডননোটিন োতু গজটি ননল ঢুোন। 

৩। বাতাি েুনখ মচনে ধনর মছাি শ্বানির োধযনে োে েরুন। োতু গজগুডলনত ডননোটিন ২০-৩০ ডেডননির 

েনধয  ন  ন োে েরার োধযনে েুজি োয। আেডন এেবানর এেটি োতু গজ বযবোর েরনত োনরন বা 

ডননোটিন মশষ না েওযা অবডধ এেবানর েনযে ডেডননির জনয এটিনত োে েরনত োনরন। 

৪। খুব মবডশ র্িীরিানব শ্বাি ডননল বা োে েরনল আেনার োডশ েনত োনর। 

৫। ইননেলার বযবোর েরার িেয মিািা, েডে বা েনলর রি োন েরনবন না। 

৬। প্রডত এে মেনে দইু  ন্টা েনর োতু গজ েডরবতগন েরুন। প্রডতডদন ১২ টি ে গন্ত োতু গজ বযবোর েরা 

ম নত োনর। 

৭।  ডদ আেডন "বযাে গ েন" এবং ছাড়ার মচষ্টা েরার িেয ধূেোন েনরন, আেডন ডনরােনদ মবডশরিার্ 

মক্ষনেই ইননেলার বযবোর চাডলনয ম নত োনরন। 

৮। আেডন ডননোটিন ইননেলার বযবোর চাডলনয মর্নল এবং ধূেোন না েরার মক্ষনে িােঞ্জিয েরনত 

োেনল, আেনার িািার আেনার মিাজ েডেনয ডদনত োনর। আেনার িািার দ্বারা প্রদত্ত ম  মোনও 

নতুন ডদেডননদগশ অনুিরণ েরুন। 


