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וסלמטרול פלוטיקזון של הפה דרך שאיפה
)לי סאל תפקידsone)- a tik' (floo) כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

, נשימה בקשיי לטיפול משמשRespiclick) HFA, AirDuo Diskus, Advair (Advair  וסלמטרול פלוטיקזון של השילוב
 משמשDiskus) (Advair  וסלמטרול פלוטיקזון של השילוב. מאסטמה הנגרם בחזה ולחץ שיעול, נשימה קוצר, צפצופים

 כרונית חסימתית ריאות מחלת ידי על הנגרמים בחזה ולחץ שיעול, נשימה קוצר, בצפצופים וטיפול למניעה גם
;COPD)ואמפיזמה כרונית ברונכיטיס הכוללות ריאה מחלות של קבוצה .(וסלמטרול פלוטיקזון של השילוב  Diskus)
(Advairוסלמטרול פלוטיקזון של השילוב. ומעלה4  מגיל וילדים במבוגרים משמש  Respiclick) HFA, AirDuo (Advair
 הפחתת ידי על עובד זה. סטרואידים הנקראות תרופות של בקבוצה הואFluticasone . ומעלה12  מגיל בילדים משמש
 עובד זה(LABAs).  טווח ארוכי בטאאגוניסטים הנקראות תרופות של בקבוצה הואSalmeterol . הנשימה בדרכי נפיחות

.הנשימה על שמקל מה, בריאות אוויר מעברי ופתיחת הרפיה ידי על

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שתוכנן משאף באמצעות הפה דרך לשאיפה אינהלציה וכתמיסת כאבקה מגיע וסלמטרול פלוטיקזון של השילוב
- וFluticasone - ב השתמש. שעות-12 כ של בהפרש, ובערב בבוקר, ביום פעמיים כלל בדרך משמש הוא. במיוחד

Salmeterolאו מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעות באותן בערך 
 יותר להשתמש אין. ההוראות לפי בדיוק ובסלמטרול בפלוטיקסון השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח

.שלך הרופא ידי על שנקבע ממה יותר קרובות לעתים בו להשתמש או ממנו פחות או

 במהלך לאסתמה השאיפה או הפה דרך שלך האחרות התרופות את ליטול עליך שבו האופן על שלך הרופא עם שוחח
( אלבוטרול כגון טווח קצר אגוניסט בטא במשאף השתמשת אם. ופלוטיקסון סלמטרול שאיפת עם שלך הטיפול

 להמשיך אך קבוע באופן בו להשתמש להפסיק לך יגיד כנראה שלך הרופא, קבוע בסיס על) ונטולין, פרוונטולין
 את תשנה אל. בזהירות האלה ההנחיות את בצע. אסטמה תסמיני של פתאומיים בהתקפים לטפל כדי בו להשתמש

.שלך הרופא עם לדבר מבלי שלך מהתרופות אחת כל ליטול תפסיק ואל שלך מהתרופות אחת בכל השימוש אופן

 טווח קצר משאף ירשום שלך הרופאCOPD.  או אסטמה של התקף במהלך ובסלמטרול בפלוטיזון להשתמש אין
.התקפים במהלך לשימוש
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 עשוי זה. אלו מצבים מרפאה אינה אך, מסוימות ריאה מחלות של בסימפטומים שולטת וסלמטרול פלוטיקזון שאיפת
 בפלוטיקסון להשתמש המשך. וסלמטרול פלוטיקזון של המלאה התועלת את שתרגיש עד יותר או שבוע לקחת

 אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי ובסלמטרול בפלוטיקסון להשתמש תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם ובסלמטרול
.לחזור עשויים שלך הסימפטומים, וסלמטרול פלוטיקזון של בשאיפה להשתמש תפסיק

Respiclick (AirDuo  אוHFA) Diskus, Advair Advair  וסלמטרול פלוטיקזון של באינהלציה משתמש שאתה לפני
 וודא האריזה ובהוראות בתרשימים היטב עיין. אליו המצורפות הכתובות האריזה הוראות את קרא, הראשונה בפעם
 כיצד לך להראות שלך הנשימה בדרכי המטפל או הרוקח, מהרופא בקש. המשאף חלקי כל את מזהה שאתה

.הנכונה בדרך זה את עושה שאתה בטוח שאתה כך, צופים שהם בזמן שלך במשאף שימוש תרגל. במשאף להשתמש

 בכל בילדך צפה. בו להשתמש כיצד יודעים היא או שהוא וודאו, וסלמטרול פלוטיקזון של בשאיפה ישתמש ילדכם אם
.נכון בו משתמש שהוא בטוח להיות כדי במשאף משתמש שהוא פעם

 המשאף את שמור. במשאף חלק כל או הפיה את תשטוף או המשאף את תפרק אל, המשאף לתוך תנשוף אל לעולם
.מרווח עם במשאף להשתמש אין. יבש

 אוHFA) Diskus, Advair Advair  וסלמטרול פלוטיקזון של היצרן מידע של עותק שלך מהרופא או מהרוקח בקש
Respiclick (AirDuoהמטופל עבור.

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,וסלמטרול פלוטיקזון של פומית בשאיפה השימוש לפני
 חלבון, אחרת תרופה כל), סרוונט( סלמטרול), פלוונט, פלונאז( לפלוטיקסון אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
 עיין או שלך הרוקח את שאל. וסלמטרול פלוטיקזון של פומית בשאיפה מהמרכיבים אחד כל או מזון כל, חלב

.המרכיבים של רשימה לקבלת המטופל בפרטי

 או-Symbicort) ב-Dulera, ב(Perforomist,  פורמוטרול כגון אחר-LABA ב משתמש אתה אם שלך לרופא ספר
 יגיד שלך הרופא. וסלמטרול פלוטיקזון שאיפת עם אלו בתרופות להשתמש אין-Advair). ב(Serevent,  סלמטרול

.להשתמש להפסיק עליך תרופה ואיזו להשתמש עליך תרופה באיזו לך

 אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
, אונמל( איטראקונאזול כגון מסוימים פטרייתיים אנטי חומרים: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. נוטל

 )XL(, nadolol )Corgard כגון בטא חוסמי; וקטוקונאזול) ספורנוקס
atenolol )Tenormin(, labetalol )Trandate(, metoprolol )Lopressor, Toprolו

propranolol )Inderal(; clarithromycin- ,Biaxin)ב ;(Prevpac-משתנים ')פרוטאז מעכבי'); מים כדורי  HIVכגון

atazanavir )Reyataz(, indinavir )Crixivan(, nelfinavir )Viracept(, ritonavir )Norvir( ו

;saquinavir )Invirase(-או לאסטמה אחרות תרופות  ;COPDלהתקפים תרופות ;
;metronidazole )Flagyl(; nefazodoneו telithromycin- ;Ketek)ולרוקח לרופא גם ספר). ב"בארה עוד זמין אינו

 דיכאון נוגדות תרופות: האחרונים השבועיים במהלך אותן ליטול שהפסקת או הבאות התרופות את נוטל אתה אם
( אימיפרמין), סילנור( דוקספין), נורפרמין( דסיפרמין), אנאפרניל( קלומיפרמין, אמוקספין, אמיטריפטילין כגון

(MAO) אוקסידאז ומונואמין); סורמונטיל( וטרימיפרמין(Vivactil)  פרוטריפטילין), פמלור( נורטריפטילין) , טופניל
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כחול מתילן(Zyvox),  לינזוליד )isocarboxazid )Marplan, כולל, מעכבים

phenelzine )Nardil(, selegiline )Eldepryl, Emsam, Zelapar( ,ו .tranylcypromine )Parnate(-רבות תרופות 
 שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו אז, וסלמטרול פלוטיקזון עם אינטראקציה לקיים גם עשויות אחרות
 או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח

 העצמות שבו מצב( אוסטיאופורוזיס פעם אי סבלת או סבל ממשפחתך מישהו או אתה אם שלך לרופא ספר
 בלוטת פעילות יתר, התקפים, סדיר לא דופק, גבוה דם לחץ לך היה או לך יש ואם), ושבריריות חלשות הופכות
 מחלת( גלאוקומה), העין עדשת עננת( קטרקט), שחפת( שחפת, סוכרת ), התריס בלוטת של יתר פעילות( התריס
 דלקת לך יש אם שלך לרופא גם ספר. לב או כבד מחלת או, שלך החיסון מערכת על המשפיע מצב כל), עיניים
.טבק במוצרי משתמש או מעשן אתה ואם זיהום של אחר סוג כל או הרפס עיניים

 השימוש בזמן להריון נכנסת את אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, וסלמטרול בפלוטיקסון

 בפלוטיקאזון משתמש שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם
.ובסלמטרול

 התרחק. אלה זיהומים נגד חיסון קיבלת ולא חצבת או רוח מאבעבועות סבלת לא מעולם אם שלך לרופא ספר
 אתה אם או אלה לזיהומים חשוף אתה אם. חצבת או רוח אבעבועות להם שיש אנשים במיוחד, חולים מאנשים
 עליך להגן כדי) זריקה( חיסון לקבל שתצטרך ייתכן. מיד שלך לרופא התקשר, אלה זיהומים של תסמינים מפתח
.אלה זיהומים מפני

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ שתיית או אשכוליות אכילת על שלך הרופא עם שוחח

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 מנה על לפצות כדי כפולה מנה לשאוף אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג
.שהוחמצה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולים וסלמטרול פלוטיקזון
:חולף לא או חמור הללו

נזלת

התִעטַׁשְּות

גרון כאב

בגרון גירוי

בסינוסים כאב

ראֹׁש ּכאְבֵ

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

בטן כאב
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ועצמות שרירים כאבי

סחְרַחֹורתֶ

חּולׁשהָ

עייפות

מיְֹוזעָ

שיניים כאב

בו לשלוט יכול שאינך בגופך חלק של רעד

שינה בעיות

 הלוואי מתופעות באחת נתקל אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:שלך לרופא מיד התקשר, הבאות
וסלמטרול פלוטיקזון שאיפת לאחר קצר זמן שמתחיל בחזה לחץ או צפצופים, שיעול

כוורות

פריחה

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

בבליעה קושי או חנק

צרְִידּות

וגבוהה רועשת נשימה

סדיר לא דופק או, מהיר דופק

התִעלַפְּות

בחזה כאב

להְׁשִתְעַלֵ

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה

בפה לבנים כתמים

זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, חום

. בזהירות ילדך של הגדילה אחר יעקוב ילדך של הרופא. יותר לאט לגדול לילדים לגרום עלולים וסלמטרול פלוטיקזון
.לילדך זו תרופה במתן הסיכונים על ילדך של הרופא עם שוחח

 בדיקות לעבור תצטרך הנראה ככל. קטרקט או גלאוקומה שתפתח הסיכון את להגביר עלולים וסלמטרול פלוטיקזון
: הבאים מהדברים אחד לך יש אם שלך לרופא ספר. וסלמטרול פלוטיקזון עם שלך הטיפול במהלך קבועות עיניים
 שינוי כל או; אורות סביב בהירים צבעים או הילות לראות; מטושטשת ראייה; בעיניים נוחות אי או אדמומיות, כאב
.זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. בראייה אחר
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 על שלך הרופא עם שוחח. אוסטאופורוזיס לפתח שלך הסיכון את להגביר עשויים וסלמטרול פלוטיקזון
.זו בתרופה בשימוש הסיכונים

 בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולים וסלמטרול פלוטיקזון
.זו בתרופה השימוש

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
.שלך התרופות של נכון סילוק לגבי שלך הרוקח עם שוחח). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום עודף, שמש מאור והרחק

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

 כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן כדי.
.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך
 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

התקפים

בחזה כאב

סחְרַחֹורתֶ

התִעלַפְּות

מטושטשת ראייה

סדיר לא או דופק, מהיר דופק
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
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עצַּבנָּות

ראֹׁש ּכאְבֵ

בו לשלוט יכול שאינך בגופך חלק של רעד

חולשה או שרירים התכווצויות

יבש פה

בחילה

יתר עייפות

אנרגיה חוסר

ישן להישאר או להירדם קושי

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך העיניים רופא ועם שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

דיסקוס®אדוייר

HFA®אדוייר

AirDuo®Respiclick

15/04/2019-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש
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האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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