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িনেকা�টন ইনেহলার িনেদ�শাবলী 
িনেকা�টন ইনেহলার আপনার শরীের িনেকা�টন সরবরাহ কের। িনেকা�টন �ত�াশা সহ িনেকা�টন 
�ত�াহােরর ল�ণ�িল �াস কের ধূমপান ছাড়েত আপনােক সহায়তা করার জন� তারা এক�ট অ�ায়ী 
সহায়তা িহসােব কাজ কের। িনেকা�টন ইনেহলার আপনােক আপনার েদেহর িনেকা�টেনর �েয়াজন 
ধীের ধীের �াস করেত েদয়। েযেহত�  িনেকা�টন ইনেহলাের িসগােরেটর েধায়ঁার কািস �েনােজন বা কাব �ন 
মেনা�াইড থােক না, এ�ট তামােকর মেতা �াে��র জন� ঝঁুিকপূণ � নয়। িনেকা�টন ইনেহলার এমন 
পিরি�িতেত সহায়তা করেত পাের েযখােন আপনার হঠাৎ ধূমপান করার তািগদ হয়। িনেকা�টন 
ইনেহলার ব�বহার করার আেগ নীেচর সম� িনেদ�শাবলী পড়ুন। আপিন ইনেহলার�ট স�ঠকভােব ব�বহার 
করেছন তা িন��ত করেত এ�েলা অনুসরণ ক�ন। 

িনেকা�টন ইনেহলার�ট এক�ট �াি�েকর নল যার িভতের এক�ট িনেকা�টন কাত� �জ রেয়েছ। আপিন যখন 
ইনেহলার�ট পাফ কেরন, তখন এক�ট িনেকা�টন বা� মুেখ ঢ� েক যায়। িনেকা�টন ইনেহলার�ট আপনার 
হােত ধের রাখা এবং পাফ করা িসগােরট ধূমপােনর িনকটতম �জিনেসর মেতা মেন হেত পাের, যা িকছ�  
ধূমপায়ীেদর উপকারী বেল মেন হয়। 

 

 

সাধারণ িনেদ�শনা 

১। ইনেহলার ব�বহার করার সময় ধূমপান না করার েচ�া ক�ন। এেত আপনার িকছ� টা মাথা েঘারা এবং 
বিম বিম ভাব হেত পাের। 

২। িনেকা�টন কাত� �জ�ট নেল ঢ�কান। 

৩। বাতাস মুেখ েচেপ ধের েছাট �ােসর মাধ�েম পাফ ক�ন। কাত� �জ�িলেত িনেকা�টন ২০-৩০ িমিনেটর 
মেধ� ঘন ঘন পাফ করার মাধ�েম মু�� পায়। আপিন একবাের এক�ট কাত� �জ ব�বহার করেত পােরন বা 
িনেকা�টন েশষ না হওয়া অবিধ একবাের কেয়ক িমিনেটর জন� এ�টেত পাফ করেত পােরন। 

৪। খুব েবিশ গভীরভােব �াস িনেল বা পাফ করেল আপনার কািশ হেত পাের। 

৫। ইনেহলার ব�বহার করার সময় েসাডা, কিফ বা ফেলর রস পান করেবন না। 

৬। �িত এক েথেক দুই ঘ�া পের কাত� �জ পিরবত�ন ক�ন। �িতিদন ১২ �ট পয �� কাত� �জ ব�বহার করা 
েযেত পাের। 

৭। যিদ আপিন "ব�াথ � হন" এবং ছাড়ার েচ�া করার সময় ধূমপান কেরন, আপিন িনরাপেদ েবিশরভাগ 
ে�ে�ই ইনেহলার ব�বহার চািলেয় েযেত পােরন। 

৮। আপিন িনেকা�টন ইনেহলার ব�বহার চািলেয় েগেল এবং ধূমপান না করার ে�ে� সাম�স� করেত 
থাকেল, আপনার ডা�ার আপনার েডাজ কিমেয় িদেত পাের। আপনার ডা�ার �ারা �দ� েয েকানও 
নত�ন িদকিনেদ�শ অনুসরণ ক�ন। 


