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Fluticason en salmeterol orale inhalatie
uitgesproken als (floo tik' a sone) (sal me' te rol)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

De combinatie van fluticason en salmeterol (Advair Diskus, Advair HFA, AirDuo Respiclick) wordt gebruikt voor de behandeling van 

ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, kortademigheid, hoesten en een beklemd gevoel op de borst veroorzaakt door 

astma. De combinatie van fluticason en salmeterol (Advair Diskus) wordt ook gebruikt voor het voorkomen en behandelen van 

piepende ademhaling, kortademigheid, hoesten en beklemd gevoel op de borst veroorzaakt door chronische obstructieve 

longziekte (COPD; een groep longziekten die chronische bronchitis en emfyseem omvat). De combinatie van fluticason en 

salmeterol (Advair Diskus) wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen van 4 jaar en ouder. De combinatie van fluticason en 

salmeterol (Advair HFA, AirDuo Respiclick) wordt gebruikt bij kinderen van 12 jaar en ouder. Fluticason zit in een klasse medicijnen 

die steroïden worden genoemd. Het werkt door zwelling in de luchtwegen te verminderen. Salmeterol zit in een klasse medicijnen 

die langwerkende bèta-agonisten (LABA's) worden genoemd. Het werkt door te ontspannen en de luchtwegen in de longen te 

openen, waardoor het gemakkelijker wordt om te ademen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

De combinatie van fluticason en salmeterol wordt geleverd als poeder en als inhalatieoplossing om via de mond te 

inhaleren met behulp van een speciaal ontworpen inhalator. Het wordt meestal twee keer per dag gebruikt, 's morgens en' 

s avonds, met een tussenpoos van ongeveer 12 uur. Gebruik fluticason en salmeterol elke dag op ongeveer hetzelfde 

tijdstip. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat 

u niet begrijpt. Gebruik fluticason en salmeterol precies zoals aangegeven. Gebruik het niet meer of minder of vaker dan 

uw arts heeft voorgeschreven.

Praat met uw arts over hoe u uw andere orale of inhalatiemedicatie voor astma moet gebruiken tijdens uw 

behandeling met salmeterol en fluticason-inhalatie. Als u regelmatig een kortwerkende bèta-agonistinhalator zoals 
albuterol (Proventil, Ventolin) gebruikt, zal uw arts u waarschijnlijk vertellen om het regelmatig te gebruiken, maar 

het te blijven gebruiken om plotselinge aanvallen van astmasymptomen te behandelen. Volg deze aanwijzingen 

zorgvuldig. Verander de manier waarop u uw medicijnen gebruikt niet en stop niet met het innemen van uw 

medicijnen zonder met uw arts te overleggen.

Gebruik fluticason en salmeterol niet tijdens een aanval van astma of COPD. Uw arts zal u een kortwerkende inhalator 

voorschrijven die u tijdens aanvallen kunt gebruiken.
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Inhalatie van fluticason en salmeterol controleert de symptomen van bepaalde longziekten, maar geneest deze 

aandoeningen niet. Het kan een week of langer duren voordat u het volledige effect van fluticason en salmeterol voelt. Blijf 

fluticason en salmeterol gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het gebruik van fluticason en salmeterol 

zonder met uw arts te overleggen. Als u stopt met het gebruik van fluticason en salmeterol-inhalatie, kunnen uw 

symptomen terugkeren.

Lees voordat u voor het eerst fluticason en salmeterol-inhalatie (Advair Diskus, Advair HFA of AirDuo Respiclick) gebruikt, 

de schriftelijke instructies op de verpakking die daarbij horen. Bekijk de diagrammen en instructies op de verpakking 

aandachtig en zorg ervoor dat u alle onderdelen van de inhalator herkent. Vraag uw arts, apotheker of ademtherapeut om 

u te laten zien hoe u de inhalator moet gebruiken. Oefen met het gebruik van uw inhalator terwijl ze toekijken, zodat u 

zeker weet dat u het op de juiste manier doet.

Als uw kind fluticason en salmeterol-inhalatie gaat gebruiken, zorg er dan voor dat hij of zij weet hoe het moet worden gebruikt. 

Bekijk uw kind elke keer dat het de inhalator gebruikt om er zeker van te zijn dat het het correct gebruikt.

Adem nooit uit in de inhalator, haal de inhalator nooit uit elkaar en was het mondstuk of enig onderdeel van de inhalator nooit. 

Houd de inhalator droog. Gebruik de inhalator niet met een spacer.

Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie over de fabrikant van fluticason en 
salmeterol-inhalatie (Advair Diskus, Advair HFA of AirDuo Respiclick) voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Alvorens fluticason en salmeterol orale inhalatie te gebruiken,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor fluticason (Flonase, Flovent), salmeterol (Serevent), 
andere medicijnen, melkeiwit, voedsel of een van de ingrediënten in fluticason en salmeterol orale 
inhalatie. Vraag uw apotheker of raadpleeg de patiënteninformatie voor een lijst van de ingrediënten.

vertel het uw arts als u een andere LABA gebruikt, zoals formoterol (Perforomist, in Dulera, in Symbicort) 
of salmeterol (Serevent, in Advair). Deze medicijnen mogen niet worden gebruikt bij inhalatie van 
fluticason en salmeterol. Uw arts zal u vertellen welke medicatie u moet gebruiken en met welke medicatie 
u moet stoppen.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: 
bepaalde antischimmelmiddelen zoals itraconazol (Onmel, Sporanox) en ketoconazol; bètablokkers zoals 
atenolol (Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) en 
propranolol (Inderal); claritromycine (Biaxin, in Prevpac); diuretica ('plaspillen'); HIV-proteaseremmers zoals 
atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) en saquinavir (Invirase); 
andere medicijnen voor astma of COPD; medicijnen voor aanvallen; metronidazol (Flagyl); nefazodon; en 
telithromycine (Ketek; niet langer beschikbaar in de VS). Vertel het uw arts en apotheker ook als u de 
volgende medicijnen gebruikt of de afgelopen 2 weken bent gestopt met het gebruik ervan: antidepressiva 
zoals amitriptyline, amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor), 
imipramine (Tofranil) , nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil) en trimipramine (Surmontil); en 
monoamineoxidase (MAO)
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remmers, waaronder isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), methyleenblauw, fenelzine (Nardil), 
selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) en tranylcypromine (Parnate). Veel andere medicijnen kunnen ook een 
wisselwerking hebben met fluticason en salmeterol, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, 
zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen 
aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u of iemand in uw familie osteoporose heeft of ooit heeft gehad (een aandoening 
waarbij de botten zwak en broos worden), en als u hoge bloeddruk, onregelmatige hartslag, toevallen, 
hyperthyreoïdie (overactieve schildklierfunctie) heeft of ooit heeft gehad. ), diabetes, tuberculose (TB), 
cataracten (troebeling van de ooglens), glaucoom (een oogziekte), elke aandoening die uw 
immuunsysteem aantast, of lever- of hartziekte. Vertel het uw arts ook als u een ooginfectie met herpes 
of een ander type infectie heeft en als u rookt of tabaksproducten gebruikt.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u fluticason en salmeterol gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel uw arts of tandarts dan dat u 
fluticason en salmeterol gebruikt.

vertel het uw arts als u nog nooit waterpokken of mazelen heeft gehad en niet bent ingeënt tegen deze 
infecties. Blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn, vooral mensen die waterpokken of mazelen hebben. Als u 
aan deze infecties wordt blootgesteld of als u symptomen van deze infecties krijgt, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts. Mogelijk moet u een vaccin (injectie) krijgen om u tegen deze infecties te beschermen.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het eten van grapefruit of het drinken van grapefruitsap terwijl u dit medicijn gebruikt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Sla de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Adem geen dubbele dosis in om een   vergeten 

dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Fluticason en salmeterol kunnen bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze 
symptomen ernstig is of niet weggaat:

loopneus

niezen

keelpijn

keelirritatie

sinus pijn

hoofdpijn

misselijkheid

braken

diarree

buikpijn
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spier- en botpijn

duizeligheid

zwakheid

vermoeidheid

zweten

kiespijn

trillen van een deel van je lichaam dat je niet onder controle hebt

slaapproblemen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende bijwerkingen ervaart, neem 
dan onmiddellijk contact op met uw arts:

hoesten, piepende ademhaling of beklemd gevoel op de borst dat begint kort nadat u fluticason en salmeterol heeft ingeademd

netelroos

uitslag

zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, handen, voeten, enkels of onderbenen

verstikking of moeite met slikken

heesheid

luidruchtige, hoge ademhaling

bonzende snelle of onregelmatige hartslag

flauwvallen

pijn op de borst

hoesten

brandend of tintelend gevoel in handen of voeten

witte vlekken in de mond

koorts, koude rillingen en andere tekenen van infectie

Fluticason en salmeterol kunnen ervoor zorgen dat kinderen langzamer groeien. De arts van uw kind zal de groei van uw 

kind nauwlettend volgen. Praat met de arts van uw kind over de risico's van het geven van dit medicijn aan uw kind.

Fluticason en salmeterol kunnen het risico verhogen dat u glaucoom of cataract krijgt. U zult waarschijnlijk regelmatig 

oogonderzoeken moeten ondergaan tijdens uw behandeling met fluticason en salmeterol. Vertel het uw arts als u een 

van de volgende symptomen heeft: pijn, roodheid of ongemak van de ogen; wazig zien; halo's of felle kleuren rond 

lichten zien; of andere veranderingen in het gezichtsvermogen. Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van dit 

medicijn.
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Fluticason en salmeterol kunnen uw risico op het ontwikkelen van osteoporose verhogen. Praat met uw arts over de 

risico's van het gebruik van dit medicijn.

Fluticason en salmeterol kunnen andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen 

heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het 

op kamertemperatuur en uit de buurt van zonlicht, overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer). Praat met uw 

apotheker over de juiste verwijdering van uw medicatie.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals 

wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze 

gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen 

sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en 

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

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en 

andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de 

beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw 

apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over 

terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p 

[http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

toevallen

pijn op de borst

duizeligheid

flauwvallen

wazig zien

snelle, bonzende of onregelmatige hartslag
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nervositeit

hoofdpijn

trillen van een deel van je lichaam dat je niet onder controle hebt

spierkrampen of zwakte

droge mond

misselijkheid

overmatige vermoeidheid

gebrek aan energie

moeite met inslapen of doorslapen

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en uw oogarts.

Laat niemand anders uw medicatie gebruiken. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van 
uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zelfzorg) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te 
nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Advair®Diskus

Advair®HFA

AirDuo®Respiclick
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