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Flutikazon ve Salmeterol Oral İnhalasyon
olarak telaffuz edilir (floo tik' a sone) (sal me' te rolü)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Flutikazon ve salmeterol (Advair Diskus, Advair HFA, AirDuo Respiclick) kombinasyonu, solunum 
güçlüğü, hırıltı, nefes darlığı, öksürük ve astımın neden olduğu göğüs sıkışmasını tedavi etmek için 
kullanılır. Flutikazon ve salmeterol (Advair Diskus) kombinasyonu ayrıca kronik obstrüktif akciğer 
hastalığının (KOAH; kronik bronşit ve amfizemi içeren bir grup akciğer hastalığı) neden olduğu hırıltı, 
nefes darlığı, öksürük ve göğüste sıkışmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılır. Flutikazon ve 
salmeterol (Advair Diskus) kombinasyonu yetişkinlerde ve 4 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılır. 
Flutikazon ve salmeterol (Advair HFA, AirDuo Respiclick) kombinasyonu 12 yaş ve üzeri çocuklarda 
kullanılır. Flutikazon, steroid adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Hava yollarındaki şişliği azaltarak çalışır. 
Salmeterol, uzun etkili betaagonistler (LABA'lar) adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Akciğerlerdeki hava 
yollarını gevşeterek ve açarak çalışarak nefes almayı kolaylaştırır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Flutikazon ve salmeterol kombinasyonu, özel olarak tasarlanmış bir inhaler kullanarak ağızdan solumak için bir toz ve 
inhalasyon solüsyonu olarak gelir. Genellikle sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, yaklaşık 12 saat arayla 

kullanılır. Flutikazon ve salmeterol'ü her gün yaklaşık aynı saatlerde kullanın. Reçete etiketinizdeki talimatları 

dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. 

Flutikazon ve salmeterolü aynen belirtildiği şekilde kullanın. Daha fazla veya daha az kullanmayın veya doktorunuzun 

önerdiğinden daha sık kullanmayın.

Salmeterol ve flutikazon inhalasyon tedavisi sırasında astım için diğer oral veya inhale ilaçlarınızı nasıl almanız 
gerektiği konusunda doktorunuzla konuşun. Albuterol (Proventil, Ventolin) gibi kısa etkili bir beta agonist 
inhaler kullanıyorsanız, doktorunuz muhtemelen size düzenli olarak kullanmayı bırakmanızı, ancak ani astım 
semptomları ataklarını tedavi etmek için kullanmaya devam etmenizi söyleyecektir. Bu yönergeleri dikkatlice 
izleyin. Herhangi bir ilacınızı kullanma şeklinizi değiştirmeyin veya doktorunuzla konuşmadan ilaçlarınızı almayı 
bırakmayın.

Astım veya KOAH atağı sırasında flutikazon ve salmeterol kullanmayın. Doktorunuz ataklar sırasında kullanmak için 

kısa etkili bir inhaler reçete edecektir.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699063.html 1/7

TITLE - FLUTICASONE + SALMETEROL / ADVAIR 
SERETIDE MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN TURKISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-fluticasone-salmeterol-advair-seretide-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699063.html


14/04/22, 13:11 Flutikazon ve Salmeterol Oral İnhalasyon: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Flutikazon ve salmeterol inhalasyonu bazı akciğer hastalıklarının semptomlarını kontrol eder ancak bu durumları 

iyileştirmez. Flutikazon ve salmeterolün tam faydasını hissetmeniz bir hafta veya daha uzun sürebilir. Kendinizi iyi 

hissetseniz bile flutikazon ve salmeterol kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzla konuşmadan flutikazon ve 

salmeterol kullanmayı bırakmayınız. Flutikazon ve salmeterol inhalasyonunu kullanmayı bırakırsanız semptomlarınız 

geri dönebilir.

Flutikazon ve salmeterol inhalasyonunu (Advair Diskus, Advair HFA veya AirDuo Respiclick) ilk kez kullanmadan önce, 

beraberinde gelen yazılı paket talimatlarını okuyun. Şemalara ve paket talimatlarına dikkatlice bakın ve inhalerin 

tüm parçalarını bildiğinizden emin olun. Doktorunuzdan, eczacınızdan veya solunum terapistinizden inhaleri nasıl 

kullanacağınızı size göstermesini isteyin. Onlar izlerken inhalerinizi kullanma alıştırması yapın, böylece doğru şekilde 

yaptığınızdan emin olursunuz.

Çocuğunuz flutikazon ve salmeterol inhalasyonu kullanacaksa, kullanmayı bildiğinden emin olun. 
Doğru kullandığından emin olmak için inhaleri her kullandığında çocuğunuzu izleyin.

Asla inhalere nefes vermeyin, inhaleri parçalara ayırmayın veya ağızlığı veya inhalerin herhangi bir kısmını 

yıkamayın. İnhaleri kuru tutun. İnhaleri bir ara parça ile kullanmayın.

Hasta için flutikazon ve salmeterol inhalasyon (Advair Diskus, Advair HFA veya AirDuo Respiclick) 
üreticisinin bilgilerinin bir kopyasını eczacınızdan veya doktorunuzdan isteyin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Flutikazon ve salmeterol oral inhalasyon kullanmadan önce,

flutikazon (Flonase, Flovent), salmeterol (Serevent), diğer ilaçlar, süt proteini, herhangi bir gıda veya 
flutikazon ve salmeterol oral inhalasyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza 
ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya Hasta Bilgilerini kontrol edin.

formoterol (Perforomist, Dulera'da, Symbicort'ta) veya salmeterol (Serevent, Advair'de) gibi başka bir LABA 
kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçlar flutikazon ve salmeterol inhalasyonu ile kullanılmamalıdır. 
Doktorunuz hangi ilaçları kullanmanız gerektiğini ve hangi ilaçları kullanmayı bırakmanız gerektiğini size 
söyleyecektir.

doktorunuza ve eczacınıza aldığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin 
takviyelerini ve bitkisel ürünleri söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: itrakonazol (Onmel, Sporanox) ve ketokonazol gibi belirli mantar önleyiciler; atenolol 
(Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) ve 
propranolol (Inderal) gibi beta blokerler; klaritromisin (Prevpac'te Biaxin); diüretikler ('su hapları'); 
atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) ve sakinavir 
(Invirase) gibi HIV proteaz inhibitörleri; astım veya KOAH için diğer ilaçlar; nöbetler için ilaçlar; 
metronidazol (Flagyl); nefazodon; ve telitromisin (Ketek; ABD'de artık mevcut değil). Ayrıca 
aşağıdaki ilaçları alıyorsanız veya son 2 hafta içinde almayı bıraktıysanız doktorunuza ve eczacınıza 
söyleyiniz: amitriptilin, amoksapin, klomipramin (Anafranil), desipramin (Norpramin), doksepin 
(Silenor), imipramin (Tofranil) gibi antidepresanlar , nortriptilin (Pamelor), protriptilin (Vivactil) ve 
trimipramin (Surmontil); ve monoamin oksidaz (MAO)
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izokarboksazid (Marplan), linezolid (Zyvox), metilen mavisi, fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam, 
Zelapar) ve tranilsipromin (Parnate) dahil inhibitörler. Diğer birçok ilaç da flutikazon ve salmeterol ile 
etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları 
doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan 
etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Sizde veya ailenizden herhangi birinde osteoporoz (kemiklerin zayıf ve kırılgan hale gelmesi durumu) olup 
olmadığı ve yüksek tansiyon, düzensiz kalp atışı, nöbetler, hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid) olup 
olmadığınızı doktorunuza söyleyin. ), diyabet, tüberküloz (TB), katarakt (göz merceğinin bulutlanması), 
glokom (bir göz hastalığı), bağışıklık sisteminizi etkileyen herhangi bir durum veya karaciğer veya kalp 
hastalığı. Ayrıca herpes göz enfeksiyonunuz veya başka bir tür enfeksiyonunuz varsa ve sigara içiyorsanız 
veya tütün ürünleri kullanıyorsanız doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Flutikazon ve 
salmeterol kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize flutikazon ve 
salmeterol kullandığınızı söyleyin.

Daha önce suçiçeği veya kızamık geçirmediyseniz ve bu enfeksiyonlara karşı aşılanmadıysanız 
doktorunuza söyleyiniz. Hasta insanlardan, özellikle su çiçeği veya kızamık olan insanlardan uzak 
durun. Bu enfeksiyonlara maruz kalırsanız veya bu enfeksiyonların belirtilerini geliştirirseniz derhal 
doktorunuzu arayın. Sizi bu enfeksiyonlardan korumak için bir aşı (aşı) yaptırmanız gerekebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemek veya greyfurt suyu içmek hakkında doktorunuzla konuşun.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
solumayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Flutikazon ve salmeterol yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

burun akması

hapşırma

boğaz ağrısı

boğaz tahrişi

sinüs ağrısı

baş ağrısı

mide bulantısı

kusma

ishal

karın ağrısı
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kas ve kemik ağrısı

baş dönmesi

zayıflık

yorgunluk

terlemek

diş ağrısı

vücudunuzun kontrol edemediğiniz bir bölümünün sallanması

uyku sorunları

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini 
yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

flutikazon ve salmeterol soluduktan hemen sonra başlayan öksürük, hırıltılı solunum veya göğüste sıkışma hissi

kurdeşen

döküntü

yüz, boğaz, dil, dudaklar, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

boğulma veya yutma güçlüğü

ses kısıklığı

gürültülü, yüksek perdeli solunum

hızlı vurma veya düzensiz kalp atışı

bayılma

göğüs ağrısı

öksürük

ellerde veya ayaklarda yanma veya karıncalanma

ağızda beyaz lekeler

ateş, titreme ve diğer enfeksiyon belirtileri

Flutikazon ve salmeterol çocukların daha yavaş büyümesine neden olabilir. Çocuğunuzun doktoru, çocuğunuzun 

büyümesini dikkatle izleyecektir. Çocuğunuza bu ilacı vermenin riskleri hakkında çocuğunuzun doktoruyla konuşun.

Flutikazon ve salmeterol, glokom veya katarakt geliştirme riskinizi artırabilir. Flutikazon ve salmeterol ile tedaviniz 

sırasında muhtemelen düzenli göz muayeneleri yaptırmanız gerekecektir. Aşağıdakilerden herhangi birine 

sahipseniz doktorunuza söyleyiniz: gözlerde ağrı, kızarıklık veya rahatsızlık; bulanık görme; ışıkların etrafında 

haleler veya parlak renkler görme; veya görüşteki diğer değişiklikler. Bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında 

doktorunuzla konuşun.
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Flutikazon ve salmeterol, osteoporoz geliştirme riskinizi artırabilir. Bu ilacı kullanmanın riskleri 
hakkında doktorunuzla konuşun.

Flutikazon ve salmeterol başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir 
sorununuz varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
güneş ışığından, aşırı ısıdan ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. İlaçlarınızın uygun şekilde 
atılması hakkında eczacınızla konuşun.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

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

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
nöbetler

göğüs ağrısı

baş dönmesi

bayılma

bulanık görme

hızlı, çarpma veya düzensiz kalp atışı
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sinirlilik

baş ağrısı

vücudunuzun kontrol edemediğiniz bir bölümünün sallanması

kas krampları veya zayıflık

kuru ağız

mide bulantısı

aşırı yorgunluk

enerji eksikliği

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve göz doktorunuzla birlikte saklayın.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

savurganlık®diskus

savurganlık®HFA

AirDuo®Respiclick

Son Revize - 04/15/2019

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 

Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
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