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Fluticasone at Salmeterol Oral Inhalation
binibigkas bilang (floo tik' a sone) (sal me' te role)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang kumbinasyon ng fluticasone at salmeterol (Advair Diskus, Advair HFA, AirDuo Respiclick) ay ginagamit upang gamutin ang hirap sa 

paghinga, paghinga, igsi ng paghinga, pag-ubo, at paninikip ng dibdib na dulot ng hika. Ang kumbinasyon ng fluticasone at salmeterol 

(Advair Diskus) ay ginagamit din upang maiwasan at gamutin ang wheezing, igsi ng paghinga, pag-ubo, at paninikip ng dibdib na sanhi ng 

talamak na obstructive pulmonary disease (COPD; isang pangkat ng mga sakit sa baga na kinabibilangan ng talamak na brongkitis at 

emphysema). Ang kumbinasyon ng fluticasone at salmeterol (Advair Diskus) ay ginagamit sa mga matatanda at bata 4 na taong gulang at 

mas matanda. Ang kumbinasyon ng fluticasone at salmeterol (Advair HFA, AirDuo Respiclick) ay ginagamit sa mga batang 12 taong gulang 

at mas matanda. Ang Fluticasone ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na steroid. Gumagana ito sa pamamagitan ng 

pagbabawas ng pamamaga sa mga daanan ng hangin. Ang Salmeterol ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na long-acting 

betaagonists (LABAs). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapahinga at pagbubukas ng mga daanan ng hangin sa mga baga, na 

ginagawang mas madali ang paghinga.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang kumbinasyon ng fluticasone at salmeterol ay nagmumula bilang isang pulbos at bilang isang solusyon sa paglanghap upang malalanghap sa 

pamamagitan ng bibig gamit ang isang espesyal na idinisenyong inhaler. Karaniwan itong ginagamit dalawang beses sa isang araw, sa umaga at 

gabi, mga 12 oras ang pagitan. Gumamit ng fluticasone at salmeterol sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon 

sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Gumamit ng 

fluticasone at salmeterol nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag gumamit ng mas marami o mas kaunti nito o gamitin ito nang mas madalas kaysa 

sa inireseta ng iyong doktor.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung paano mo dapat inumin ang iyong iba pang mga oral o inhaled na gamot para sa hika sa panahon 

ng iyong paggamot na may salmeterol at fluticasone inhalation. Kung regular kang gumagamit ng short-acting beta agonist inhaler gaya ng 

albuterol (Proventil, Ventolin), malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang paggamit nito nang regular ngunit patuloy na gamitin 

ito upang gamutin ang mga biglaang pag-atake ng mga sintomas ng hika. Maingat na sundin ang mga direksyong ito. Huwag baguhin ang paraan 

ng paggamit mo ng alinman sa iyong mga gamot o ihinto ang pag-inom ng alinman sa iyong mga gamot nang hindi nakikipag-usap sa iyong 

doktor.

Huwag gumamit ng fluticasone at salmeterol sa panahon ng pag-atake ng hika o COPD. Magrereseta ang iyong doktor ng short-acting 

inhaler na gagamitin sa panahon ng pag-atake.
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Kinokontrol ng paglanghap ng fluticasone at salmeterol ang mga sintomas ng ilang sakit sa baga ngunit hindi nito ginagamot ang mga kundisyong 

ito. Maaaring tumagal ng isang linggo o mas matagal bago mo maramdaman ang buong benepisyo ng fluticasone at salmeterol. Patuloy na 

gumamit ng fluticasone at salmeterol kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa paggamit ng fluticasone at salmeterol nang hindi 

nakikipag-usap sa iyong doktor. Kung hihinto ka sa paggamit ng fluticasone at salmeterol na paglanghap, maaaring bumalik ang iyong mga 

sintomas.

Bago mo gamitin ang fluticasone at salmeterol inhalation (Advair Diskus, Advair HFA, o AirDuo Respiclick) sa unang pagkakataon, 

basahin ang nakasulat na mga tagubilin sa package na kasama nito. Tingnan nang mabuti ang mga diagram at mga tagubilin sa 

pakete at siguraduhing nakikilala mo ang lahat ng bahagi ng inhaler. Tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko, o respiratory 

therapist na ipakita sa iyo kung paano gamitin ang inhaler. Magsanay gamit ang iyong inhaler habang nanonood sila, para 

sigurado kang ginagawa mo ito sa tamang paraan.

Kung ang iyong anak ay gagamit ng fluticasone at salmeterol na paglanghap, siguraduhing alam niya kung paano ito gamitin. 

Panoorin ang iyong anak sa tuwing gagamitin nila ang inhaler upang matiyak na ginagamit nila ito nang tama.

Huwag kailanman huminga sa inhaler, alisin ang inhaler, o hugasan ang mouthpiece o anumang bahagi ng inhaler. Panatilihing 

tuyo ang inhaler. Huwag gamitin ang inhaler na may spacer.

Humingi sa iyong parmasyutiko o doktor ng kopya ng fluticasone at salmeterol inhalation (Advair Diskus, Advair 

HFA, o AirDuo Respiclick) na impormasyon ng manufacturer para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gamitin ang fluticasone at salmeterol oral inhalation,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa fluticasone (Flonase, Flovent), salmeterol (Serevent), anumang iba 

pang mga gamot, protina ng gatas, anumang pagkain, o alinman sa mga sangkap sa fluticasone at salmeterol oral inhalation. 

Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Impormasyon ng Pasyente para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng isa pang LABA tulad ng formoterol (Perforomist, sa Dulera, sa Symbicort) o salmeterol 

(Serevent, sa Advair). Ang mga gamot na ito ay hindi dapat gamitin kasama ng fluticasone at salmeterol na paglanghap. Sasabihin sa 

iyo ng iyong doktor kung aling mga gamot ang dapat mong gamitin at kung aling mga gamot ang dapat mong ihinto ang paggamit.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom mo. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga 
sumusunod: ilang mga antifungal tulad ng itraconazole (Onmel, Sporanox) at ketoconazole; beta-blockers tulad 
ng atenolol (Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard), at propranolol 
(Inderal); clarithromycin (Biaxin, sa Prevpac); diuretics ('mga tabletas ng tubig'); HIV protease inhibitors gaya ng 
atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir), at saquinavir (Invirase); ibang 
mga gamot para sa hika o COPD; mga gamot para sa mga seizure; metronidazole (Flagyl); nefazodone; at 
telithromycin (Ketek; hindi na available sa US). Sabihin din sa iyong doktor at parmasyutiko kung umiinom ka ng 
mga sumusunod na gamot o huminto ka sa pag-inom nito sa nakalipas na 2 linggo: mga antidepressant tulad ng 
amitriptyline, amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor), imipramine 
(Tofranil) , nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil), at trimipramine (Surmontil); at monoamine oxidase 
(MAO)
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mga inhibitor, kabilang ang isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), methylene blue, phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, 
Emsam, Zelapar), at tranylcypromine (Parnate). Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa 
fluticasone at salmeterol, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, 
kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong 
mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay nagkaroon o nagkaroon na ng osteoporosis (isang kondisyon 

kung saan ang mga buto ay nagiging mahina at marupok), at kung ikaw ay nagkaroon o nagkaroon na ng mataas na presyon ng 

dugo, hindi regular na tibok ng puso, mga seizure, hyperthyroidism (overactive thyroid ), diabetes, tuberculosis (TB), cataracts (pag-

ulap ng lens ng mata), glaucoma (isang sakit sa mata), anumang kondisyon na nakakaapekto sa iyong immune system, o sakit sa 

atay o puso. Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon kang impeksyon sa mata ng herpes o anumang iba pang uri ng impeksiyon 

at kung naninigarilyo ka o gumagamit ng mga produktong tabako.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
gumagamit ng fluticasone at salmeterol, tawagan ang iyong doktor.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa iyong doktor o dentista na ikaw ay gumagamit 
ng fluticasone at salmeterol.

sabihin sa iyong doktor kung hindi ka pa nagkaroon ng bulutong-tubig o tigdas at hindi pa nabakunahan laban sa mga 
impeksyong ito. Lumayo sa mga taong may sakit, lalo na sa mga taong may bulutong o tigdas. Kung nalantad ka sa mga 
impeksyong ito o kung nagkakaroon ka ng mga sintomas ng mga impeksyong ito, tawagan kaagad ang iyong doktor. 
Maaaring kailanganin mong magpabakuna (pag-shot) upang maprotektahan ka mula sa mga impeksyong ito.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkain ng grapefruit o pag-inom ng grapefruit juice habang iniinom ang gamot na ito.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag lumanghap ng dobleng dosis para makabawi 

sa napalampas na dosis.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang fluticasone at salmeterol ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi 

nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

tumutulong sipon

pagbahin

sakit sa lalamunan

pangangati ng lalamunan

sakit ng sinus

sakit ng ulo

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

sakit sa tyan
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pananakit ng kalamnan at buto

pagkahilo

kahinaan

pagkapagod

pagpapawisan

masakit na ngipin

pagyanig ng isang bahagi ng iyong katawan na hindi mo makontrol

mga problema sa pagtulog

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod 

na side effect, tawagan kaagad ang iyong doktor:

pag-ubo, paghinga, o paninikip ng dibdib na nagsisimula kaagad pagkatapos mong lumanghap ng fluticasone at salmeterol

mga pantal

pantal

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

nasasakal o nahihirapang lumunok

pamamalat

maingay, mataas ang tono ng paghinga

mabilis na pagtibok, o hindi regular na tibok ng puso

nanghihina

pananakit ng dibdib

ubo

nasusunog o namamaga sa mga kamay o paa

puting patak sa bibig

lagnat, panginginig, at iba pang palatandaan ng impeksyon

Ang fluticasone at salmeterol ay maaaring maging sanhi ng mas mabagal na paglaki ng mga bata. Maingat na susubaybayan ng doktor ng iyong 

anak ang paglaki ng iyong anak. Makipag-usap sa doktor ng iyong anak tungkol sa mga panganib ng pagbibigay ng gamot na ito sa iyong anak.

Maaaring mapataas ng fluticasone at salmeterol ang panganib na magkaroon ka ng glaucoma o katarata. Malamang na kailangan mong 

magkaroon ng regular na pagsusuri sa mata sa panahon ng iyong paggamot na may fluticasone at salmeterol. Sabihin sa iyong doktor kung 

mayroon kang alinman sa mga sumusunod: pananakit, pamumula, o kakulangan sa ginhawa ng mga mata; malabong paningin;nakakakita ng 

halos o maliliwanag na kulay sa paligid ng mga ilaw; o anumang iba pang pagbabago sa paningin. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga 

panganib ng paggamit ng gamot na ito.
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Maaaring mapataas ng fluticasone at salmeterol ang iyong panganib na magkaroon ng osteoporosis. Makipag-usap sa iyong doktor 

tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito.

Ang fluticasone at salmeterol ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi 

pangkaraniwang mga problema habang ginagamit ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sikat ng araw, sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Makipag-usap sa iyong 

parmasyutiko tungkol sa wastong pagtatapon ng iyong gamot.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga 

lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan 

ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa 

kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.

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

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, 

at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na 

paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong 

parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga 

programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

mga seizure

pananakit ng dibdib

pagkahilo

nanghihina

malabong paningin

mabilis, tibok, o hindi regular na tibok ng puso

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699063.html 5/7

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


4/14/22, 1:11 PM Fluticasone at Salmeterol Oral Inhalation: MedlinePlus Drug Information

kaba

sakit ng ulo

pagyanig ng isang bahagi ng iyong katawan na hindi mo makontrol

kalamnan cramps o kahinaan

tuyong bibig

pagduduwal

labis na pagkapagod

kakulangan ng enerhiya

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at iyong doktor sa mata.

Huwag hayaan ang ibang tao na gumamit ng iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Advair®Diskus

Advair®HFA

AirDuo®Respiclick

Huling Binago - 04/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble
para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.
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Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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