
centerforchildrenshealth.org/asthma

ي مسببات 
تحكم �ف

ل ف ي الم�ف
الربو �ف



مركز صحة الطفل    |    1

مسببات
 الحساسية

 حبوب لقاح
 عث الغبار

 اآلفات
 حيوانات أليفة

العفن
الطعام

المهيجات

 التلوث
ات  التغ�ي
 المناخية
 األمراض
 دخان

 ممارسه الرياضه
 دواء

 روائح قوية
العواطف

الربو 
ف مما يضيق الشعب  ي الرئت�ي

الربو مرض مزمن يسبب التهابا �ف
الهوائية مما يجعل التنفس أك�ث صعوبة. ال يوجد عالج ، لكن 

. ف  يمكن إدارته بالعالج والمعرفة المناسب�ي

يمكن أن تحدث أعراض ونوبات الربو عن طريق التعرض 
ي الهواء، 

للعديد من العنارص السامة وغ�ي السامة ، والمهيجات �ف
 . ف ي يمكن أن تؤدي إىل تفاقم الرئت�ي واألنشطة والظروف ال�ت

تصف السلسلة التالية من الصفحات المحفزات وكيفية تقليلها 
أو إزالتها من محيطك. تختلف المحفزات من شخص آلخر ، 

لذلك من األفضل معرفة مسببات طفلك وتجنب التعرض لها 
قدر اإلمكان.

 محفزات

المحفز هو مادة أو حدث أو نشاط يؤدي إىل ظهور أعراض 
الربو. هناك نوعان من المشغالت:

تؤثر المواد المسببة للحساسية عىل الجهاز المناعي 
ي رد فعل تحسسي وأعراض الربو.

 بأكمله مما يتسبب �ف

ال تسبب المهيجات رد فعل تحسسي ، ولكن يمكن 
أن تجعل الربو أسوأ عن طريق تهيج الشعب الهوائية 

ي األعراض.
 والتسبب �ف

ف من  يوجد أدناه مخطط يعرض أمثلة عىل كال النوع�ي
المشغالت.
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حبوب اللقاح 

يمكن أن تكون حبوب اللقاح من األشجار والنباتات ثقيلة بشكل 
ي الربيع والخريف. لتقليل اتصال طفلك بحبوب اللقاح:

خاص �ف
ل والسيارة( واستخدم  	 ف حافظ عىل النوافذ مغلقة )الم�ف

تكييف الهواء مع مرشحات HEPA إن أمكن.
ي ترتفع فيها نسبة  	 ي األيام ال�ت

خطط لألنشطة الداخلية �ف
حبوب اللقاح.

	 .pollen.com ي
تحقق من مستويات حبوب اللقاح �ف

اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن اختبار  	
الحساسية واألدوية.

تغي�ي المالبس بعد الخروج. 	
اجعل طفلك يستحم قبل النوم. هذا يساعد عىل إزالة  	

حبوب اللقاح من جسم طفلك.
ي الهواء الطلق خالل  	

ي واللعب �ف الحد من النشاط الخار�ج
ف الساعة 10-5  أوقات الذروة. تكون حبوب اللقاح أسوأ ب�ي

صباًحا.
ي ترتفع فيها نسبة  	 ي األيام ال�ت

تجنب تجفيف المالبس �ف
حبوب اللقاح ، حيث تلتصق حبوب اللقاح بتنظيف 

الغسيل.
ي الحديقة والعشب لألطفال  	

لية �ف ف الحد من األعمال الم�ف
ف بحساسية حبوب اللقاح والراجويد. المصاب�ي

يل تطبيق WebMD Allergy عىل جهازك  	 ف قم بت�ف
المحمول أو جهازك اللو�ي لمراقبة مستويات حبوب 

اللقاح.

 عث الغبار

ة ال يمكنك رؤيتها. إنهم يعيشون  ات صغ�ي عث الغبار هي ح�ش
ي وسائد ، والفراش ، والحيوانات المحشية، وفالتر هواء 

�ف
المتسخة ، والسجاد ، والستائر واألثاث. لتقليل كمية عث الغبار 

لك: ف ي م�ف
 �ف

استخدم أغطية خاصة مقاومة لألتربة والحساسية تنغلق  	
عىل جميع أنحاء المرتبة والوسادة. اغسل هذه األغطية 

كة المصنعة ، أو كل شهرين. باتباع تعليمات ال�ش
استبدل الوسائد كل خمس سنوات عىل األقل. 	
ي ماء ساخن جًدا  	

اغسل المالءات والبطانيات أسبوعًيا �ف
ي المجفف )ال تجففها بالخارج(.

)130 درجة( وجففها �ف
قم بتغطية األثاث المنجد بأغطية أو مالءات قابلة للغسل  	

واغسلها كل 3 إىل 6 أشهر.
ي حاويات مغلقة أو  	

قلل الفو�ف عن طريق تخزين األشياء �ف
أدراج أو خلف أبواب الخزانة.

قم بتنظيف الغرف وغبارها بقطعة قماش مبللة وسجاد  	
بمكنسة كهربائية وأثاث منجد وستائر أسبوعًيا باستخدام 

.HEPA ة مكنسة كهربائية مفل�ت
اغسل الحيوانات المحشوة بشكل متكرر وجففها بالكامل.  	

ي كيس بالستيكي 
يمكنك أيًضا وضع الحيوانات المحنطة �ف

ي مجفف لدورة. 
ي الفريزر لمدة خمس ساعات أو وضعها �ف

�ف
افعل ذلك بانتظام لقتل عث الغبار.

ي منطقة النوم. 	
 الحد من عدد الحيوانات المحنطة �ف

قم بتغي�ي مرشحات مكيف الهواء كل 3 أشهر أو حسب 
التوجيهات.

تنظيف تحت األرسة واألثاث. 	
ل عند 50 بالمائة أو أقل. 	 ف ي الم�ف

حافظ عىل الرطوبة �ف
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 اآلفات

ي 
ي جميع أنواع المبا�ف

ان والجرذان �ف تعيش الرصاص�ي والف�ئ
ي بعض الناس من حساسية تجاه فضالت هذه 

واألحياء. يعا�ف
اآلفات. قد يكون من الصعب التخلص منها ولكن هناك أشياء 

ي تجنب هذه اآلفات:
يمكنك القيام بها للمساعدة �ف

احفظ كل الطعام خارج غرف النوم. 	
ي حاويات مغلقة ومغلقة. 	

احتفظ بالطعام والقمامة �ف
 قم بتنظيف االنسكابات وفتات الطعام عىل الفور. 	

ي الثالجة.
احفظ شحم الطهي �ف

قم بإزالة الفو�ف مثل أكوام الصحف واألكياس الورقية  	
والصناديق واألشياء األخرى.

ي أي مكان. 	
ك الماء الراكد �ف  إصالح ت�بات المياه. ال ت�ت

ي الحوض.
ك األطباق المتسخة �ف ال ت�ت

ك طعام الحيوانات األليفة. 	  ال ت�ت

ل ، فتذكر  ف ي الم�ف
ملحوظة: إذا تم استخدام مبيدات اآلفات �ف

أنه يجب حبس جميع السموم أو تخزينها بعيًدا عن متناول 
األطفال.

 الحيوانات األليفة

يمكن أن تؤدي الحيوانات مثل األرانب والقطط والكالب 
والهامس�ت والخيول والطيور إىل ظهور أعراض الربو. غالًبا ما 

ي لعاب 
ف الموجود �ف وت�ي ي المواد المسببة للحساسية من ال�ج

تأ�ت
الحيوانات األليفة وبولها ووبرها. إذا أثرت عليك هذه المواد 

: المسببة للحساسية ، فيو� بما يىلي

أبِق جميع الحيوانات ذات الفراء والريش بعيًدا عن غرف  	
ي فيها الكث�ي من الوقت.

ي تق�ف النوم والغرف األخرى ال�ت
ي الخارج إذا سمح الطقس بذلك. 	

 ضع الحيوانات األليفة �ف
استحم حيوانك األليف أسبوعًيا إلزالة الوبر من فروه.

اخ�ت أرضية خالية من السجاد أو اغسل سجادتك بالشامبو  	
ي السنة )موسمًيا(.

ثالث أو أربــع مرات �ف
استخدم جهاز HEPA لتنقية الهواء وفالتر التهوية  	

ي تقليل مسببات حساسية الحيوانات األليفة 
للمساعدة �ف

ي الهواء.
المحمولة �ف

ي الخارج. 	
ي بالحيوانات األليفة �ف اعت�ف

شجع الجميع عىل غسل أيديهم بعد لمس أي حيوان به  	
فرو أو ريش.

ال تستخدم الوسائد أو اللحاف المحشو بالريش أو الريش  	
اآلخر.

ل آخر لحيوانك األليف. يستغرق إزالة  	 ف ابحث عن م�ف
ل ما يصل إىل ستة أشهر. ف مسببات الحساسية من الم�ف
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 قالب

ي أماكن مثل المطابخ 
يمكن العثور عىل العفن والعفن الفطري �ف

ها من األماكن الرطبة. إذا واجهت  والحمامات واألقبية وغ�ي
ي أماكن المعيشة الخاصة بك ، فيو� بما 

ي أي مكان �ف
العفن �ف

: يىلي

استخدم مروحة أو افتح نافذة بعد االستحمام إلزالة  	
الرطوبة من الهواء.

ي أرسع وقت ممكن لمنع نمو العفن. 	
أصلح الت�يبات �ف

ا  	
ً
لك جاف ف استخدم مزيل الرطوبة الذي يحافظ عىل م�ف

بنسبة ٪50-30.
ي منطقة  	

لية ، واحتفظ بها �ف ف ي ري النباتات الم�ف
ال تفرط �ف

جيدة التهوية.
رة بالماء خالل 24-48 ساعة لمنع  	 جفاف المناطق المترصف

نمو العفن.
ف والخل والماء لتنظيف العفن. 	 استخدم صودا الخ�ج
ي أوراق الشجر والعشب. 	

تجنب اللعب �ف

مشاكل التسقيف

 تكاثف وترسيبات

الح	م

 تسك�ات النوافذ

واألبواب

 ناقل بخار املاء

(WVT)

 ترسب مواس� السباكة

والتهوية الغ� كافية

ل ز ي الم�ز
مناطق مشاكل الرطوبة �ز

الطعام 

بالنسبة لبعض األشخاص ، قد تؤدي الحساسية تجاه الطعام 
إىل ظهور أعراض الربو لديهم. األطعمة مثل البيض وفول الصويا 

ي واألسماك والحليب والقمح والمك�ات 
والفول السودا�ف

والمحار يمكن أن تسبب تفاعالت حساسية خفيفة إىل مهددة 
 للحياة.

يجب أخذ أي حساسية تجاه الطعام عىل محمل الجد ويمكن 
أن يحدد اختبار الحساسية وجود الحساسية. اسأل طبيبك عن 
ي يجب مشاركتها مع  االختبار وناقش خطة حساسية الطعام ال�ت

 ممرضة المدرسة والمعلم الخاص بطفلك.

إذا كان طفلك يحتاج إىل EpiPen® ، فتأكد من أنه يمكن 
ي حالة حدوث رد فعل تحسسي شديد. علم 

الوصول إليه �ف
ي األرسة كيفية استخدام EpiPen وتحدث مع مقدم 

كل فرد �ف
الرعاية الصحية الخاص بك حول أي أسئلة قد تكون لديك.

أثناء تجنب الحساسية الغذائية ، تذكر 
ن وجبات خفيفة صحية يومًيا. قم  تضم�ي

ي وقت مبكر وتناول 
بإعداد وجبات خفيفة �ن

وجبة خفيفة بعناية!
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التلوث والطقس القاسي

يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إىل تهيج المسالك الهوائية  	
ف أعراض الربو. وتحف�ي

 شاهد األخبار المحلية لتتبع أيام الهواء غ�ي الصحية. 	
ي وحدات تكييف الهواء.

 استخدم مرشحات الهواء HEPA �ف
احتفظ بطفلك بالداخل عندما يكون تلوث الهواء رمًزا 

برتقالًيا أو رمًزا أحمر.
قم بزيارة airnow.gov للحصول عىل بيانات جودة الهواء  	

ي المكان الذي تعيش فيه.
�ف

ي يمكن أن تؤدي إىل ظهور أعراض  ات المناخية ال�ت انتبه للتغ�ي
الربو.
ي الداخل. تذكر أن  	

عندما يكون الجو حاًرا ، ابق بارًدا و�ف
ب ما ال يقل عن ستة إىل ثمانية أكواب من الماء يومًيا. ت�ش

ي الداخل. علمي  	
عندما يكون الجو بارًدا ، ابق دافًئا و�ف

طفلك أن يغطي فمه وأنفه بوشاح عندما يكون بالخارج.
يمكن أن يؤدي الطقس القاسي أيًضا إىل تفاقم تأث�ي مسببات 

الربو األخرى.
ي األيام الحارة الرطبة ، قد يكون هناك المزيد من جراثيم  	

�ف
العفن.

خالل األيام الحارة للغاية ، يمكن أن تكون حبوب اللقاح  	
عالية جًدا.

قد يؤدي الطقس الحار إىل رداءة نوعية الهواء أو زيادة  	
تلوث الهواء.

وسات واألمراض األخرى د والف�ي ال�ب

د واإلنفلونزا عن طريق االتصال بشخص آخر  تنت�ش نزالت ال�ج
وس ، وغالًبا ما يكون عن طريق االتصال اليدوي أو  مصاب بالف�ي

. ف ي يلمسها كال الشخص�ي عن طريق مالمسة األشياء ال�ت

ا. يجب أن يغنيوا أغنية  	 ً علم طفلك أن يغسل يديه كث�ي
ف أثناء غسل أيديهم. من خالل  »عيد ميالد سعيد« مرت�ي
ة كافية للتخلص من  القيام بذلك ، يغسلون أيديهم لف�ت

يا. الجراثيم والبكت�ي
استخدم معقمات اليدين عندما ال يتوفر الماء والصابون. 	
علم األطفال أن: 	

اغسل أيديهم عندما تتسخ وقبل األكل. 	
ي أيديهم. 	

ي مرفقهم ، وليس �ف
السعال والعطس �ف

ي عينيه أو أنفه أو فمه أبًدا. 	
ال تضع أصابعه �ف

وبات مع أي شخص مصاب  	 ال تشارك الطعام أو الم�ش
بالزكام أو األنفلونزا أو أي مرض آخر.

ي مرضان يمكن أن  الحموضة المعوية واالرتجاع المعدي المري�ئ
يؤديا إىل ظهور أعراض الربو. لتقليل أعراض هذه األمراض ، 

حاول:
تناول وجبات أصغر. 	
ف أو ثالث ساعات بعد األكل. 	 ي لمدة ساعت�ي

ال تستل�ت
ي يمكن أن تسبب حرقة المعدة أو  	 تجنب األطعمة ال�ت

أعراض ارتجاع المريء.

* نصيحة: تأكد من شطف األسنان أو تفريشها بعد كل عالج 
للتنفس وجرعة الدواء.
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ز التدخ�ي
يعت�ج الدخان محفًزا لمعظم األطفال. يجب أال تسمح للناس 

ي سيارتك. كما أن الدخان يجعل التنفس 
لك أو �ف ف ي م�ف

ف �ف بالتدخ�ي
ر دائم للممرات الهوائية. ي رصف

صعًبا وقد يتسبب �ف
ي ذلك: 	

ف من أي مصدر ، بما �ف علم طفلك تجنب التدخ�ي
ف )السجائر ، السيجار ، الغليون ،  	 الناس المدخن�ي

ونية( السجائر اإللك�ت
ي تعمل بحرق األخشاب وحفر النار أو  	 المواقد ال�ت

المواقد
مشاوي أو مشاوي 	
شموع أو البخور 	
ي الهواء الطلقحرائق الغابات أو  	

حرق القمامة �ف
 السيطرة عىل إحراق الحقول

ف زيارة smokefree.gov أو االتصال  	 يجب عىل المدخن�ي
بالرقم 44U-QUIT-877-1 للحصول عىل مساعدة 

. ف مجانية وإرشادات لإلقالع عن التدخ�ي
لك أو  	 ف يجب أال يدخن أفراد األرسة والزائرون داخل م�ف

سيارتك أبًدا ، ح�ت لو كانت النوافذ أو األبواب مفتوحة.
ل  	 ف ي الم�ف

ي الخارج ، وليس �ف
إذا كنت تدخن ، فال تدخن إال �ف

ف  أو السيارة. ارتِد طبقة إضافية من المالبس عند التدخ�ي
ل. ف ح�ت تتمكن من خلعها عند العودة إىل الم�ف

ي ز السل�ب التدخ�ي
ي ، هو  ي ، الذي ُيطلق عليه أيًضا دخان التبغ البي�ئ الدخان السل�ج

اق التبغ. ف من أشكال الدخان الناتج عن اح�ت مزيــــج من شكل�ي

يتم إخراج الدخان السائد من قبل المدخن. 	
ي من نهاية سيجارة أو غليون  	 ينبعث دخان التيار الجان�ج

ي شيشة. يحتوي هذا النوع من 
أو سيجار أو تبغ مضاءة �ف

ات أعىل من العوامل المسببة لل�طان  ف الدخان عىل ترك�ي
)المواد الم�طنة( وهو أك�ث سمية من الدخان السائد. كما 
ي  أنه يحتوي عىل جزيئات أصغر من الدخان السائد ، وال�ت

. ف وخاليا الجسم بسهولة أك�ج تشق طريقها إىل الرئت�ي

ف  ي ، يطلق عليه التدخ�ي ف السل�ج عندما يتعرض األطفال للتدخ�ي
ف  ف النيكوت�ي . يتنفس غ�ي المدخن�ي ي ف السل�ج الالإرادي أو التدخ�ي

 والمواد الكيميائية السامة كما يفعل المدخنون.

ي اإلصابة بال�طان. يتسبب 
ي �ف ف السل�ج يمكن أن يتسبب التدخ�ي

ي اإلصابة ب�طان الرئة ح�ت لدى األشخاص 
ي �ف ف السل�ج التدخ�ي

الذين لم يدخنوا مطلًقا. من المحتمل أن يكون مرتبًطا ب�طان 
الغدد الليمفاوية ورسطان الدم ورسطان الكبد وأورام المخ لدى 

 األطفال.

ي وال  ف السل�ج ًرا من التدخ�ي األطفال الصغار هم األك�ث ترصف
ف الذين يدخنون  ي معظم تعرضهم من البالغ�ي

يمكنهم تجنبه. يأ�ت
ي كث�ي من األحيان 

ل. األطفال الذين يمرض آباؤهم �ف ف ي الم�ف
�ف

، ولديهم المزيد من التهابات الرئة )التهاب الشعب الهوائية 
وااللتهاب الرئوي( ، ويكونون أك�ث عرضة للسعال ، واألزيز ، 

 وضيق التنفس ، واإلصابة بمزيد من التهابات األذن.

ي إىل نوبات الربو ، ويزيد من سوء  ف السل�ج يمكن أن يؤدي التدخ�ي
أعراض الربو ، بل ويسبب حاالت ربو جديدة لدى األطفال 

 الذين لم تظهر عليهم األعراض من قبل.

ي من خطر اإلصابة  ف السل�ج ي األطفال الصغار جًدا ، يزيد التدخ�ي
�ف

.)SIDS( ئ بمتالزمة موت الرضيع المفا�ج

دخان التيار
دخان 

ي التيار الجان�ب
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:  تذك�ي
ي علبة بأمان وبعيًدا عن متناول 

احتفظ باألدوية �ف
 األطفال.

 مركز السم شمال تكساس
1-800-222-1222 

الجرعات اآلمنة • التخزين اآلمن • التخلص اآلمن

ممارسه الرياضه

يمكن أن تكون ممارسة الرياضة واللعب والرياضة حافًزا لبعض 
األطفال ، لكن التمتع بالصحة واللياقة يجعل التنفس أسهل. 

ي هذه 
ي اإلصابة بالربو عدم قدرة األطفال عىل المشاركة �ف ال تع�ف

األنواع من األنشطة ؛ عليهم فقط أن يعتنوا بأنفسهم قلياًل.

ي صعوبة  	
يجب أن يتوقف الطفل لبضع دقائق عندما يبدأ �ف

التنفس.
تحدث إىل طبيب الطفل بشأن العالج ال�يــــع أو دواء  	

اإلنقاذ الذي يمكن استخدامه قبل أي نشاط.
علم طفلك القيام ببعض عمليات اإلحماء قبل ممارسة  	

الرياضة.
د بعد النشاط لمدة 10 دقائق. 	 علم طفلك أن ي�ج
علمي طفلك تغطية فمه وأنفه بغطاء عندما يكون الجو  	

بارًدا بالخارج.
افحص مستويات التلوث وحبوب اللقاح للوقاية من  	

أعراض الربو.
قم بزيارة airnow.gov للحصول عىل بيانات جودة  	

ي المكان الذي تعيش فيه و pollen.com لمعرفة 
الهواء �ف

 WebMD يل تطبيق ف توقعات الحساسية لموقعك. قم بت�ف
ي أعراض الحساسية لديك.

ي التحكم �ف
Allergy للمساعدة �ف

ي 
ي �ف

* نصيحة: تذكر أن تخصص ساعة واحدة من النشاط البد�ف
اليوم ألنشطة »الربو اآلمنة«.

 األدوية

ي ظهور أعراض 
ي بعض األحيان ، يمكن أن يتسبب الدواء �ف

�ف
الربو.
	 

أخ�ج الطبيب عن جميع األدوية واألعشاب والمكمالت 
ي يتناولها طفلك. الغذائية والفيتامينات ال�ت

	 : تحدث مع طبيب طفلك قبل أن يأخذ أًيا مما يىلي
ين 	 أس�ج
ويدية المضادة لاللتهابات مثل  	 العقاق�ي غ�ي الست�ي

ف  ف )MOTRIN® أو Advil( والنابروكس�ي اإليبوبروف�ي
)Naprosyn أو ®Aleve(

ي ُتستخدم عادًة  	 اسأل أيًضا عن أي حارصات بيتا ، وال�ت
 . ي

ألمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والصداع النص�ف
ي  ف ، ال�ت يمكن لمثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنس�ي
ي عالج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، 

ُتستخدم �ف
ف أعراض  أن تسبب السعال الذي قد يخلط بينه وب�ي

الربو.



روائح قوية

يمكن أن تؤدي الروائح القوية من المواد الكيميائية والبخاخات 
إىل تفاقم حالة الربو لدى طفلك.

قم بالتبديل من منتجات التنظيف ذات الرائحة القوية  	
إىل المنتجات األقل سمية »الخالية من التلوث« أو 
اء«. يمكنك أيًضا صنع منظفاتك اآلمنة و  »الخرصف

اء«. »الخرصف
قم بتشغيل مروحة العادم أو افتح نافذة عند الطهي عىل  	

ف أو سخان الغاز. وس�ي موقد الغاز أو استخدام الك�ي
أخ�ج طفلك باالبتعاد عن الروائح والبخاخات مثل العطور  	

 ومعطرات الجو والبودرة وبخاخات الرذاذ.

ي 
: احتفظ بجميع المواد الكيميائية واإلمدادات �ف * تذك�ي

مكان مغلق و / أو مخزنة بعيًدا عن متناول األطفال.

مشاعر قوية

يمكن أن يؤدي الضحك أو البكاء أيًضا إىل ظهور أعراض الربو 
ي تسبب أعراض  لدى األطفال. ليست العاطفة نفسها هي ال�ت
ي شد العضالت أو زيادة 

الربو. تتسبب هذه المشاعر القوية �ف
معدل التنفس. الضحك جزء من متعة الطفولة ويجب عدم 

تثبيطه.
ي  	

خاء إذا تسببت نوبة الضحك �ف شجع طفلك عىل االس�ت
ظهور أعراض الربو.

درب طفلك عىل طرق الحفاظ عىل الهدوء والتعب�ي عن  	
نفسه دون الرصاخ وتذكر أن تتنفس بعمق وبطء عند 

الشعور بالتوتر أو االنزعاج أو الغضب.
ام الهدوء  	 ف تعامل مع البكاء أو نوبات الغضب من خالل ال�ت

ونقل الطفل إىل مكان آمن وتجاهل السلوك. حاول توجيه 
الطفل عن طريق بدء نشاط جديد.

عندما تنتهي نوبة الغضب ، قدم نموذًجا للسلوك الذي  	
ي رؤيته ، وأخ�ج الطفل ما هي المشكلة ، وما الذي 

ترغب �ف
تريده له لىك يفعل.
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التنظيف اآلمن لمر�ف الربو

 منظف فرك الحمام
ف  نصف كوب من صودا الخ�ج

ة. الصابون القشتاىلي السائل أو بلو دون )سائل غسيل  1 ملعقة كب�ي
 الصحون(.

ة. خل  1 ملعقة صغ�ي
ة. من الصابون و ف 1 ملعقة كب�ي  * اخلطي 14 كوب من صودا الخ�ج

ة. الخل لقوام كثيف.  1 ملعقة صغ�ي

 استخدم اإلسفنج لتنظيف األسطح.

 منظف األفران
ف  صودا الخ�ج

 ماء
ف مع الماء لعمل عجينة. ضعيه عىل  * امزج 1 كوب من صودا الخ�ج

أسطح الفرن واتركيه لبعض الوقت. استخدم قطعة من الفرك 
 لتنظيف الفرن.

. ي
ي أفران التنظيف الذا�ت

 ** ال تستخدم هذا المنظف �ف

 منظف النوافذ والمرايا
 خل
 ماء

ي الزجاجة بالماء.
ي زجاجة رذاذ وامأل با�ت

* نضع نصف كوب خل �ف

 منظف العفن
ف  صودا الخ�ج

 خل
 ماء

ي جزء واحد من الماء 
ف �ف * قم بإذابة مقدارين من صودا الخ�ج

ومقدار من محلول الخل ح�ت يصبح عجينة سميكة. ُيوّزع 
ك ليجف وُيفرك بقطعة قماش مبللة.  المزيــــج عىل السطح ، وُي�ت

 جميع انواع التنظيف
ف  1 3/2 كوب صودا الخ�ج

12 كوب من الصابون القشتاىلي السائل أو Blue Dawn )سائل 
 غسيل األطباق(
 نصف كوب ماء

ة. خل  2 ملعقة كب�ي
ي وعاء. يضاف الماء 

ف والصابون السائل �ف * اخلطي صودا الخ�ج
ي زجاجة وتنظيف األسطح المرغوبة.

 ثم الخل. تصب �ف
** إذا كان المزيــــج كثيًفا جًدا ، أضف الماء حسب الحاجة 

للتخفيف.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظات

 لمزيد من المعلومات عن الربو

 جمعية الرئة األمريكية
Lungusa.org 

1-800-LUNG-USA 

 مؤسسة الربو والحساسية األمريكية
aafa.org 

1-800-7-ASTHMA 
1-800-727-8462 

 شبكة الحساسية والربو
 أمهات مر�ف الربو

aanma.org 
1-800-878-4403

مصادر الربو 
امسح رموز QR هذه لمعرفة المزيد عن الربو.




