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Флутиказон и салметерол орална инхалация
произнася се като (floo tik' a sone) (sal me' te role)

защо е предписано това лекарство?

Комбинацията от флутиказон и салметерол (Advair Diskus, Advair HFA, AirDuo Respiclick) се използва за лечение 

на затруднено дишане, хрипове, задух, кашлица и стягане в гърдите, причинени от астма. Комбинацията от 

флутиказон и салметерол (Advair Diskus) също се използва за предотвратяване и лечение на хрипове, задух, 

кашлица и стягане в гърдите, причинени от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ; група 

белодробни заболявания, която включва хроничен бронхит и емфизем). Комбинацията от флутиказон и 

салметерол (Advair Diskus) се използва при възрастни и деца на 4 и повече години. Комбинацията от 

флутиказон и салметерол (Advair HFA, AirDuo Respiclick) се използва при деца на 12 и повече години. 

Флутиказонът е в клас лекарства, наречени стероиди. Действа чрез намаляване на отока в дихателните 

пътища. Салметеролът е в клас лекарства, наречени дългодействащи бета-агонисти (LABA). Действа като 

отпуска и отваря въздушните канали в белите дробове, което улеснява дишането.

как трябва да се използва това лекарство?

Комбинацията от флутиказон и салметерол се предлага като прах и като разтвор за инхалация за вдишване през устата с помощта 

на специално проектиран инхалатор. Обикновено се използва два пъти дневно, сутрин и вечер, с интервал от около 12 часа. 

Използвайте флутиказон и салметерол приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на 

етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Използвайте флутиказон 

и салметерол точно както е указано. Не използвайте повече или по-малко от него или го използвайте по-често, отколкото е 

предписано от Вашия лекар.

Говорете с Вашия лекар как трябва да приемате другите орални или инхалаторни лекарства за астма по време на 

лечението Ви със салметерол и флутиказон инхалация. Ако сте използвали редовно инхалатор с краткодействащ бета 

агонист като албутерол (Proventil, Ventolin), Вашият лекар вероятно ще Ви каже да спрете да го използвате редовно, но да 

продължите да го използвате за лечение на внезапни пристъпи на симптоми на астма. Следвайте внимателно тези 

указания. Не променяйте начина, по който използвате някое от лекарствата си, и не спирайте да приемате някое от 

лекарствата си, без да говорите с Вашия лекар.

Не използвайте флутиказон и салметерол по време на пристъп на астма или ХОББ. Вашият лекар ще предпише краткодействащ 

инхалатор, който да се използва по време на пристъпи.
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Вдишването на флутиказон и салметерол контролира симптомите на някои белодробни заболявания, но не лекува тези 

състояния. Може да отнеме седмица или повече, преди да почувствате пълната полза от флутиказон и салметерол. Продължете 

да използвате флутиказон и салметерол, дори ако се чувствате добре. Не спирайте употребата на флутиказон и салметерол, без да 

говорите с Вашия лекар. Ако спрете да използвате инхалация на флутиказон и салметерол, симптомите Ви може да се върнат.

Преди да използвате флутиказон и салметерол за инхалация (Advair Diskus, Advair HFA или AirDuo Respiclick) за първи път, 

прочетете писмените инструкции на опаковката, които идват с него. Разгледайте внимателно диаграмите и инструкциите за 

опаковката и се уверете, че разпознавате всички части на инхалатора. Помолете Вашия лекар, фармацевт или респираторен 

терапевт да Ви покаже как да използвате инхалатора. Практикувайте да използвате вашия инхалатор, докато те гледат, така че да 

сте сигурни, че го правите по правилния начин.

Ако детето ви ще използва флутиказон и салметерол за инхалация, уверете се, че то или тя знае как да ги използва. 

Наблюдавайте детето си всеки път, когато използва инхалатора, за да сте сигурни, че го използва правилно.

Никога не издишвайте в инхалатора, не разглобявайте инхалатора и не мийте мундщука или която и да е част от инхалатора. 

Дръжте инхалатора сух. Не използвайте инхалатора с дистанционер.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие на информацията от производителя на флутиказон и 

салметерол (Advair Diskus, Advair HFA или AirDuo Respiclick) за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да използвате флутиказон и салметерол перорална инхалация,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към флутиказон (Flonase, Flovent), салметерол (Serevent), всякакви 

други лекарства, млечен протеин, всякакви храни или някоя от съставките на флутиказон и салметерол за орална 

инхалация. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете информацията за пациента за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако използвате друг LABA, като формотерол (Perforomist, в Dulera, в Symbicort) или 
салметерол (Serevent, в Advair). Тези лекарства не трябва да се използват с инхалация на флутиказон и 
салметерол. Вашият лекар ще Ви каже кои лекарства трябва да използвате и кои лекарства трябва да спрете да 
използвате.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: 
някои противогъбични средства като итраконазол (Onmel, Sporanox) и кетоконазол; бета-блокери като 
атенолол (Tenormin), лабеталол (Trandate), метопролол (Lopressor, Toprol XL), надолол (Corgard) и 
пропранолол (Inderal); кларитромицин (Biaxin, в Prevpac); диуретици („хапчета за вода“); Инхибитори на 
HIV протеазата като атазанавир (Reyataz), индинавир (Crixivan), нелфинавир (Viracept), ритонавир (Norvir) и 
саквинавир (Invirase); други лекарства за астма или ХОББ; лекарства за гърчове; метронидазол (Flagyl); 
нефазодон; и телитромицин (Ketek; вече не се предлага в САЩ). Също така информирайте Вашия лекар и 
фармацевт, ако приемате следните лекарства или сте спрели да ги приемате през последните 2 седмици: 
антидепресанти като амитриптилин, амоксапин, кломипрамин (Анафранил), дезипрамин (Норпрамин), 
доксепин (Силенор), имипрамин (Тофранил) , нортриптилин (Pamelor), протриптилин (Vivactil) и 
тримипрамин (Surmontil); и моноамин оксидаза (МАО)
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инхибитори, включително изокарбоксазид (Marplan), линезолид (Zyvox), метиленово синьо, фенелзин (Nardil), 
селегилин (Eldepryl, Emsam, Zelapar) и транилципромин (Parnate). Много други лекарства също могат да 
взаимодействат с флутиказон и салметерол, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, 
които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите 
на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако вие или някой от вашето семейство имате или някога сте имали остеопороза (състояние, при 

което костите стават слаби и крехки) и ако имате или някога сте имали високо кръвно налягане, неравномерен сърдечен 

ритъм, гърчове, хипертиреоидизъм (свръхактивна щитовидна жлеза ), диабет, туберкулоза (ТБ), катаракта (замъгляване на 

очната леща), глаукома (заболяване на очите), всяко състояние, което засяга имунната ви система, или чернодробно или 

сърдечно заболяване. Също така уведомете Вашия лекар, ако имате херпесна инфекция на очите или друг вид инфекция и 

ако пушите или използвате тютюневи изделия.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато използвате флутиказон и салметерол, обадете се на Вашия лекар.

ако Ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на Вашия лекар или зъболекар, че използвате 

флутиказон и салметерол.

уведомете Вашия лекар, ако никога не сте имали варицела или морбили и не сте били ваксинирани срещу тези 
инфекции. Стойте далеч от хора, които са болни, особено хора, които имат варицела или морбили. Ако сте 
изложени на тези инфекции или ако развиете симптоми на тези инфекции, незабавно се обадете на Вашия 
лекар. Може да се наложи да си направите ваксина (ваксина), за да се предпазите от тези инфекции.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Говорете с Вашия лекар относно яденето на грейпфрут или пиенето на сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.

какво да правя, ако пропусна доза?

Пропуснете пропуснатата доза и продължете своя редовен график на дозиране. Не вдишвайте двойна доза, за да 

компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Флутиказон и салметерол могат да причинят нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 
някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

хрема

кихане

възпалено гърло

дразнене на гърлото

болка в синусите

главоболие

гадене

повръщане

диария

стомашни болки
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болки в мускулите и костите

световъртеж

слабост

умора

изпотяване

зъбобол

треперене на част от тялото ви, която не можете да контролирате

проблеми със съня

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някоя от следните нежелани 

реакции, незабавно се обадете на Вашия лекар:

кашлица, хрипове или стягане в гърдите, които започват скоро след като вдишвате флутиказон и салметерол

копривна треска

обрив

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

задавяне или затруднено преглъщане

дрезгавост

шумно, високо дишане

удря бързо или неравномерен пулс

припадък

болка в гърдите

кашлица

парене или изтръпване в ръцете или краката

бели петна в устата

треска, втрисане и други признаци на инфекция

Флутиказон и салметерол могат да накарат децата да растат по-бавно. Лекарят на вашето дете ще наблюдава 

внимателно растежа на вашето дете. Говорете с лекаря на вашето дете за рисковете от даване на това лекарство на 

вашето дете.

Флутиказон и салметерол могат да увеличат риска от развитие на глаукома или катаракта. Вероятно ще трябва да 

провеждате редовни очни прегледи по време на лечението с флутиказон и салметерол. Уведомете Вашия лекар, ако 

имате някое от следните: болка, зачервяване или дискомфорт в очите; замъглено зрение; виждане на ореоли или ярки 

цветове около светлините; или всякакви други промени в зрението. Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата 

на това лекарство.
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Флутиказон и салметерол могат да увеличат риска от развитие на остеопороза. Говорете с Вашия лекар за 

рисковете от употребата на това лекарство.

Флутиказон и салметерол могат да причинят други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато използвате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте го при 

стайна температура и далеч от слънчева светлина, излишна топлина и влага (не в банята). Говорете с Вашия фармацевт за 

правилното изхвърляне на Вашето лекарство.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

припадъци

болка в гърдите

световъртеж

припадък

замъглено зрение

бърз, удрящ или неравномерен сърдечен ритъм
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нервност

главоболие

треперене на част от тялото ви, която не можете да контролирате

мускулни крампи или слабост

суха уста

гадене

прекомерна умора

липса на енергия

затруднено заспиване или оставане на заспиване

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и очен лекар.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Advair®Дискус

Advair®HFA

AirDuo®Respiclick
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