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Fluticazonă și Salmeterol Inhalare orală
pronunțat ca (floo tik' a sone) (sal me' te role)

de ce este prescris acest medicament?

Combinația de fluticazonă și salmeterol (Advair Diskus, Advair HFA, AirDuo Respiclick) este utilizată pentru a trata 

dificultățile de respirație, respirația șuierătoare, dificultățile de respirație, tusea și senzația de apăsare în piept cauzată de 

astm. Combinația de fluticazonă și salmeterol (Advair Diskus) este, de asemenea, utilizată pentru a preveni și trata respirația 

șuierătoare, dificultățile de respirație, tusea și senzația de apăsare în piept cauzate de boala pulmonară obstructivă cronică 

(BPOC; un grup de boli pulmonare care include bronșita cronică și emfizemul). Combinația de fluticazonă și salmeterol 

(Advair Diskus) este utilizată la adulți și copii cu vârsta de 4 ani și peste. Combinația de fluticazonă și salmeterol (Advair HFA, 

AirDuo Respiclick) este utilizată la copiii cu vârsta de 12 ani și peste. Fluticazona face parte dintr-o clasă de medicamente 

numite steroizi. Acționează prin reducerea umflăturilor la nivelul căilor respiratorii. Salmeterolul face parte dintr-o clasă de 

medicamente numite betaagonişti cu acţiune prelungită (LABA). Funcționează prin relaxarea și deschiderea căilor de aer din 

plămâni, facilitând respirația.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Combinația de fluticazonă și salmeterol vine sub formă de pulbere și ca soluție de inhalare pentru inhalare pe cale orală 

folosind un inhalator special conceput. Se folosește de obicei de două ori pe zi, dimineața și seara, la aproximativ 12 ore 

distanță. Utilizați fluticazonă și salmeterol aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe 

eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. 

Utilizați fluticazonă și salmeterol exact conform instrucțiunilor. Nu utilizați mai mult sau mai puțin sau folosiți mai des decât 

este prescris de medicul dumneavoastră.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre cum ar trebui să luați celelalte medicamente pe cale orală sau inhalabilă pentru astm în timpul 

tratamentului cu salmeterol și fluticazonă pentru inhalare. Dacă utilizați în mod regulat un inhalator beta-agonist cu acțiune scurtă, cum ar 

fi albuterol (Proventil, Ventolin), medicul dumneavoastră vă va spune probabil să încetați să îl utilizați în mod regulat, dar să continuați să îl 

utilizați pentru a trata atacurile bruște de simptome de astm. Urmați aceste instrucțiuni cu atenție. Nu schimbați modul în care utilizați 

niciunul dintre medicamentele dumneavoastră și nu încetați să luați oricare dintre medicamentele dumneavoastră fără a discuta cu 

medicul dumneavoastră.

Nu utilizați fluticazonă și salmeterol în timpul unui atac de astm sau BPOC. Medicul dumneavoastră vă va prescrie un inhalator cu 

acțiune scurtă de utilizat în timpul atacurilor.
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Inhalarea de fluticazonă și salmeterol controlează simptomele anumitor boli pulmonare, dar nu vindecă aceste afecțiuni. 

Poate dura o săptămână sau mai mult înainte de a simți beneficiul complet al fluticazonei și salmeterolului. Continuați să 

utilizați fluticazonă și salmeterol chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să utilizați fluticazonă și salmeterol fără a discuta cu 

medicul dumneavoastră. Dacă încetați să utilizați fluticazonă și salmeterol prin inhalare, simptomele dumneavoastră pot 

reveni.

Înainte de a utiliza fluticazonă și salmeterol pentru inhalare (Advair Diskus, Advair HFA sau AirDuo Respiclick) pentru prima 

dată, citiți instrucțiunile scrise ale pachetului care vin cu acesta. Priviți cu atenție diagramele și instrucțiunile de pe ambalaj 

și asigurați-vă că recunoașteți toate părțile inhalatorului. Adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 

terapeutului respirator să vă arate cum să utilizați inhalatorul. Exersați-vă să utilizați inhalatorul în timp ce vă uită, astfel 

încât să fiți sigur că o procedați corect.

Dacă copilul dumneavoastră va folosi fluticazonă și salmeterol prin inhalare, asigurați-vă că el sau ea știe cum să le folosească. 

Urmăriți-vă copilul de fiecare dată când folosește inhalatorul pentru a vă asigura că îl folosește corect.

Nu expirați niciodată în inhalator, nu demontați inhalatorul și nu spălați piesa bucală sau orice parte a inhalatorului. 

Păstrați inhalatorul uscat. Nu utilizați inhalatorul cu un distanțier.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului de inhalare de 

fluticazonă și salmeterol (Advair Diskus, Advair HFA sau AirDuo Respiclick) pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza fluticazonă și salmeterol prin inhalare orală,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la fluticazonă (Flonase, Flovent), salmeterol (Serevent), 
orice alte medicamente, proteine   din lapte, orice alimente sau oricare dintre ingredientele din fluticazonă și salmeterol 
pentru inhalare orală. Întrebați-vă farmacistul sau verificați informațiile despre pacient pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați un alt LABA, cum ar fi formoterol (Perforomist, în Dulera, în Symbicort) 
sau salmeterol (Serevent, în Advair). Aceste medicamente nu trebuie utilizate cu fluticazonă și salmeterol prin inhalare. 
Medicul dumneavoastră vă va spune ce medicamente ar trebui să utilizați și ce medicamente ar trebui să încetați să 
utilizați.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre 
următoarele: anumite antifungice precum itraconazol (Onmel, Sporanox) și ketoconazol; beta-blocante cum ar fi 
atenolol (Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) și propranolol 
(Inderal); claritromicină (Biaxin, în Prevpac); diuretice („pastile de apă”); inhibitori de protează HIV, cum ar fi 
atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) și saquinavir (Invirase); alte 
medicamente pentru astm sau BPOC; medicamente pentru convulsii; metronidazol (Flagyl); nefazodonă; și 
telitromicină (Ketek; nu mai este disponibilă în SUA). De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră și 
farmacistului dacă luați următoarele medicamente sau ați încetat să le luați în ultimele 2 săptămâni: 
antidepresive precum amitriptilina, amoxapină, clomipramină (Anafranil), desipramină (Norpramin), doxepină 
(Silenor), imipramină (Tofranil) , nortriptilină (Pamelor), protriptilină (Vivactil) și trimipramină (Surmontil); și 
monoaminoxidază (MAO)
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inhibitori, inclusiv izocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), albastru de metilen, fenelzină (Nardil), selegilină (Eldepryl, Emsam, 
Zelapar) și tranilcipromină (Parnate). Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu fluticazona și salmeterolul, așa 
că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu 
apar pe această listă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă 
monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră aveți sau ați avut vreodată 
osteoporoză (o afecțiune în care oasele devin slabe și fragile) și dacă aveți sau ați avut vreodată hipertensiune arterială, 
bătăi neregulate ale inimii, convulsii, hipertiroidism (tiroidă hiperactivă). ), diabet, tuberculoză (TB), cataractă (încețoșarea 
cristalinului ochiului), glaucom (o boală oculară), orice afecțiune care vă afectează sistemul imunitar sau boli hepatice sau 
cardiace. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o infecție cu herpes la ochi sau orice alt tip de infecție 
și dacă fumați sau utilizați produse din tutun.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce utilizați fluticazonă și salmeterol, adresați-vă medicului dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului dumneavoastră sau dentistului că 

utilizați fluticazonă și salmeterol.

spuneți medicului dumneavoastră dacă nu ați avut niciodată varicela sau rujeolă și nu ați fost vaccinat împotriva 
acestor infecții. Stai departe de persoanele care sunt bolnave, în special de persoanele care au varicelă sau rujeolă. 
Dacă sunteți expus la aceste infecții sau dacă dezvoltați simptome ale acestor infecții, sunați imediat medicul 
dumneavoastră. Poate fi necesar să vă faceți un vaccin (injectare) pentru a vă proteja de aceste infecții.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de grepfrut sau despre consumul de suc de grapefruit în timp ce luați acest medicament.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Omiteți doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu inhalați o doză dublă pentru a 
compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Fluticazona și salmeterolul pot provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

curgerea nasului

strănut

Durere de gât

iritația gâtului

durere sinusală

durere de cap

greaţă

vărsături

diaree

dureri de stomac
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dureri musculare și osoase

ameţeală

slăbiciune

oboseală

transpiraţie

durere de dinți

tremurarea unei părți a corpului pe care nu o puteți controla

probleme de somn

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele reacții adverse, 
adresați-vă imediat medicului dumneavoastră:

tuse, respirație șuierătoare sau senzație de apăsare în piept care începe imediat după ce inhalați fluticazonă și salmeterol

urticarie

eczemă

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

sufocare sau dificultăți la înghițire

răguşeală

respirație zgomotoasă, ascuțită

bătăi rapide sau bătăi neregulate ale inimii

leșin

dureri în piept

tuse

arsuri sau furnicături la mâini sau picioare

pete albe în gură

febră, frisoane și alte semne de infecție

Fluticazona și salmeterolul pot face copiii să crească mai încet. Medicul copilului dumneavoastră va monitoriza cu atenție creșterea copilului 

dumneavoastră. Discutați cu medicul copilului dumneavoastră despre riscurile administrării acestui medicament copilului dumneavoastră.

Fluticazona și salmeterolul pot crește riscul de a dezvolta glaucom sau cataractă. Probabil că va trebui să faceți examene 

regulate de ochi în timpul tratamentului cu fluticazonă și salmeterol. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre 

următoarele: durere, roșeață sau disconfort la nivelul ochilor; vedere încețoșată; vedea halouri sau culori strălucitoare în jurul 

luminilor; sau orice alte modificări ale vederii. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament.
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Fluticazona și salmeterolul vă pot crește riscul de a dezvolta osteoporoză. Discutați cu medicul dumneavoastră 

despre riscurile utilizării acestui medicament.

Fluticazona și salmeterolul pot provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite 

în timp ce utilizați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura 

camerei și ferit de lumina soarelui, exces de căldură și umiditate (nu în baie). Discutați cu farmacistul despre 

eliminarea corectă a medicamentelor dumneavoastră.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

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

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

convulsii

dureri în piept

ameţeală

leșin

vedere încețoșată

bătăi rapide, puternice sau neregulate ale inimii
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nervozitate

durere de cap

tremurarea unei părți a corpului pe care nu o puteți controla

crampe musculare sau slăbiciune

gură uscată

greaţă

oboseala excesiva

lipsa de energie

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile la medicul dumneavoastră și la oftalmolog.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Advair®Diskus

Advair®HFA

AirDuo®Respiclick

Ultima revizuire - 15.04.2019

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de 

Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare

pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.
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