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Flutikason och Salmeterol oral inandning
uttalas som (floo tik' a sone) (sal me' te role)

hur är denna medicin utskriven?

Kombinationen av flutikason och salmeterol (Advair Diskus, Advair HFA, AirDuo Respiclick) används för att 
behandla andningssvårigheter, väsande andning, andnöd, hosta och tryck över bröstet orsakade av astma. 
Kombinationen av flutikason och salmeterol (Advair Diskus) används också för att förebygga och behandla 
väsande andning, andnöd, hosta och tryck över bröstet orsakade av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL; en 
grupp lungsjukdomar som inkluderar kronisk bronkit och emfysem). Kombinationen av flutikason och 
salmeterol (Advair Diskus) används av vuxna och barn från 4 år och äldre. Kombinationen av flutikason och 
salmeterol (Advair HFA, AirDuo Respiclick) används till barn från 12 år och äldre. Flutikason är i en klass av 
läkemedel som kallas steroider. Det fungerar genom att minska svullnad i luftvägarna. Salmeterol är i en klass 
av läkemedel som kallas långverkande betaagonister (LABA). Det fungerar genom att slappna av och öppna 
luftpassager i lungorna, vilket gör det lättare att andas.

hur ska detta läkemedel användas?

Kombinationen av flutikason och salmeterol kommer som ett pulver och som en inhalationslösning för att andas in genom 

munnen med hjälp av en specialdesignad inhalator. Den används vanligtvis två gånger om dagen, morgon och kväll, med 

cirka 12 timmars mellanrum. Använd flutikason och salmeterol vid ungefär samma tider varje dag. Följ anvisningarna på 

din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Använd flutikason och 

salmeterol exakt enligt anvisningarna. Använd inte mer eller mindre av det eller använd det oftare än vad din läkare har 

ordinerat.

Tala med din läkare om hur du ska ta dina andra orala eller inhalerade läkemedel mot astma under din behandling 

med salmeterol och flutikasoninhalation. Om du använde en kortverkande beta-agonistinhalator som albuterol 
(Proventil, Ventolin) regelbundet, kommer din läkare förmodligen att säga åt dig att sluta använda den regelbundet 

men att fortsätta använda den för att behandla plötsliga anfall av astmasymtom. Följ dessa anvisningar noggrant. 

Ändra inte hur du använder någon av dina mediciner eller sluta ta någon av dina mediciner utan att prata med din 

läkare.

Använd inte flutikason och salmeterol under en attack av astma eller KOL. Din läkare kommer att ordinera en kortverkande 

inhalator att använda under attacker.
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Inhalation av flutikason och salmeterol kontrollerar symptomen på vissa lungsjukdomar men botar inte dessa 
tillstånd. Det kan ta en vecka eller längre innan du känner full nytta av flutikason och salmeterol. Fortsätt att 
använda flutikason och salmeterol även om du mår bra. Sluta inte använda flutikason och salmeterol utan att 
prata med din läkare. Om du slutar använda flutikason och salmeterol inhalation kan dina symtom 
återkomma.

Innan du använder flutikason och salmeterol inhalation (Advair Diskus, Advair HFA eller AirDuo Respiclick) för 
första gången, läs den skriftliga förpackningsinstruktionen som medföljer. Titta noga på diagrammen och 
förpackningsinstruktionerna och se till att du känner igen alla delar av inhalatorn. Be din läkare, 
apotekspersonal eller andningsterapeut visa dig hur du använder inhalatorn. Öva på att använda din inhalator 
medan de tittar, så att du är säker på att du gör det på rätt sätt.

Om ditt barn kommer att använda flutikason och salmeterol inhalation, se till att han eller hon vet hur man använder det. Titta på 

ditt barn varje gång de använder inhalatorn för att vara säker på att de använder den på rätt sätt.

Andas aldrig ut i inhalatorn, ta isär inhalatorn eller tvätta munstycket eller någon del av inhalatorn. Håll 
inhalatorn torr. Använd inte inhalatorn med ett mellanlägg.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av flutikason- och 
salmeterolinhalationsinformationen (Advair Diskus, Advair HFA eller AirDuo Respiclick) för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder flutikason och salmeterol oral inhalation,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot flutikason (Flonase, Flovent), salmeterol (Serevent), 
andra läkemedel, mjölkprotein, någon mat eller någon av ingredienserna i oral inhalation av flutikason och 
salmeterol. Fråga din apotekspersonal eller kontrollera patientinformationen för en lista över ingredienserna.

tala om för din läkare om du använder en annan LABA såsom formoterol (Perforomist, i Dulera, i Symbicort) eller 
salmeterol (Serevent, i Advair). Dessa mediciner ska inte användas vid inhalation av flutikason och salmeterol. 
Din läkare kommer att tala om för dig vilken medicin du ska använda och vilken medicin du ska sluta använda.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar. Var noga med att nämna något av följande: vissa 
antimykotika som itrakonazol (Onmel, Sporanox) och ketokonazol; betablockerare såsom atenolol 
(Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) och propranolol 
(Inderal); klaritromycin (Biaxin, i Prevpac); diuretika ('vattenpiller'); HIV-proteashämmare såsom 
atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) och saquinavir 
(Invirase); andra mediciner för astma eller KOL; mediciner mot anfall; metronidazol (Flagyl); 
nefazodon; och telitromycin (Ketek; inte längre tillgängligt i USA). Tala även om för din läkare och 
apotekspersonal om du tar följande mediciner eller har slutat ta dem under de senaste 2 veckorna: 
antidepressiva medel som amitriptylin, amoxapin, klomipramin (Anafranil), desipramin (Norpramin), 
doxepin (Silenor), imipramin (Tofranil) nortriptylin (Pamelor), protriptylin (Vivactil) och trimipramin 
(Surmontil); och monoaminoxidas (MAO)

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699063.html 2/7



14/4/22, 13:11 Flutikason och Salmeterol oral inandning: MedlinePlus läkemedelsinformation

hämmare, inklusive isokarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), metylenblått, fenelzin (Nardil), selegilin 
(Eldepryl, Emsam, Zelapar) och tranylcypromin (Parnate). Många andra mediciner kan också interagera 
med flutikason och salmeterol, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de 
som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka 
dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du eller någon i din familj har eller någonsin har haft osteoporos (ett tillstånd 
där benen blir svaga och sköra), och om du har eller någonsin har haft högt blodtryck, oregelbunden 
hjärtrytm, kramper, hypertyreos (överaktiv sköldkörtel) ), diabetes, tuberkulos (TB), grå starr (grumling av 
ögonlinsen), glaukom (en ögonsjukdom), alla tillstånd som påverkar ditt immunförsvar, eller lever- eller 
hjärtsjukdomar. Tala även om för din läkare om du har en herpesögoninfektion eller någon annan typ av 
infektion och om du röker eller använder tobaksprodukter.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan 
du använder flutikason och salmeterol, kontakta din läkare.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för din läkare eller tandläkare att du använder 
flutikason och salmeterol.

tala om för din läkare om du aldrig har haft vattkoppor eller mässling och inte har vaccinerats mot dessa 
infektioner. Håll dig borta från människor som är sjuka, särskilt människor som har vattkoppor eller mässling. 
Om du exponeras för dessa infektioner eller om du utvecklar symtom på dessa infektioner, kontakta din läkare 
omedelbart. Du kan behöva få ett vaccin (spruta) för att skydda dig från dessa infektioner.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice medan du tar denna medicin.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Inhalera inte en dubbel dos för att kompensera 

för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Flutikason och salmeterol kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

rinnande näsa

nysning

öm hals

irritation i halsen

sinus smärta

huvudvärk

illamående

kräkningar

diarre

magont
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699063.html 3/7



14/4/22, 13:11 Flutikason och Salmeterol oral inandning: MedlinePlus läkemedelsinformation

muskel- och skelettsmärta

yrsel

svaghet

trötthet

svettas

tandvärk

skakning av en del av din kropp som du inte kan kontrollera

sömnproblem

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever någon av följande 
biverkningar, kontakta din läkare omedelbart:

hosta, väsande andning eller tryck över bröstet som börjar strax efter att du andats in flutikason och salmeterol

nässelfeber

utslag

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, händer, fötter, vrister eller underben

kvävning eller svårigheter att svälja

heshet

högljudd andning

bultar snabbt eller oregelbunden hjärtrytm

svimning

bröstsmärta

hosta

brännande eller stickningar i händer eller fötter

vita fläckar i munnen

feber, frossa och andra tecken på infektion

Flutikason och salmeterol kan få barn att växa långsammare. Ditt barns läkare kommer att övervaka ditt 
barns tillväxt noggrant. Tala med ditt barns läkare om riskerna med att ge detta läkemedel till ditt barn.

Flutikason och salmeterol kan öka risken att du utvecklar glaukom eller grå starr. Du kommer förmodligen att 

behöva genomgå regelbundna ögonundersökningar under din behandling med flutikason och salmeterol. Tala om 

för din läkare om du har något av följande: smärta, rodnad eller obehag i ögonen; suddig syn; se glorier eller ljusa 

färger runt ljus; eller andra förändringar i synen. Tala med din läkare om riskerna med att använda detta 

läkemedel.
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Flutikason och salmeterol kan öka risken att utveckla osteoporos. Tala med din läkare om riskerna 
med att använda detta läkemedel.

Flutikason och salmeterol kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem 

när du använder denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från solljus, överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Tala med din 
apotekspersonal om hur din medicin ska kasseras på rätt sätt.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

anfall

bröstsmärta

yrsel

svimning

suddig syn

snabba, bultande eller oregelbundna hjärtslag
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nervositet

huvudvärk

skakning av en del av din kropp som du inte kan kontrollera

muskelkramper eller svaghet

torr mun

illamående

överdriven trötthet

brist på energi

svårt att somna eller att sova

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och din ögonläkare.

Låt inte någon annan använda din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta 
med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Advair®Diskus

Advair®HFA

AirDuo®Respiclick

Senast reviderad - 2019-04-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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