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Indacaterol OralInhalation
''ol) ter ka' da(in  כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 ריאות מחלת ידי על הנגרמים בחזה ולחץ שיעול, נשימה קוצר, בצפצופים לשליטה משמשתIndacaterol  שאיפת
). ואמפיזמה כרונית ברונכיטיס הכוללות, הנשימה ודרכי הריאות על המשפיעות מחלות קבוצת(COPD;  כרונית חסימתית

Indacaterolטווח ארוכי אגוניסטים בטא הנקראות תרופות של בקבוצה הוא  .(LABAs)ופתיחת הרפיה ידי על עובד זה 
.הנשימה על שמקל מה, בריאות אוויר מעברי

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 בשאיפה כלל בדרך זה. מיוחד משאף באמצעות הפה דרך לשאיפה באבקה מלאה כקפסולה מגיעהIndacaterol  שאיפת
 שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך אינדקטרול של בשאיפה השתמש. ביום פעם

 לפי בדיוק אינדקטרול של בשאיפה השתמש. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה
.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים בו להשתמש או ממנו פחות או יותר להשתמש אין. ההוראות

.אינדקטרול כמוסות לבלוע אין

 אגוניסטית תרופה ירשום שלך הרופאCOPD.  של פתאומיים בהתקפים לטיפול אינדקטרול של בשאיפה להשתמש אין
 השתמשת אם. התקפים במהלך לשימוש(Accuneb, Proair, Proventil, Ventolin)  אלבוטרול כמו זמן קצרת בטא

 להשתמש להפסיק לך יגיד כנראה שלך הרופא, באינדקאטרול טיפול שהתחלת לפני קבוע בסיס על זה מסוג בתרופות
.בהתקפים לטיפול בה להשתמש להמשיך אך, קבוע באופן בה

 של מהרגיל מינונים ליותר זקוק אתה אם, יעילה פחות הופכת אינדקטרול שאיפת אם, מחמירים שלך-COPD ה תסמיני אם
 אינה בהתקפים לטיפול משתמש אתה שבה התרופה אם או, פתאומיים בהתקפים לטיפול משתמש אתה שבה התרופה
 התקשר. אינדקטרול של נוספים במינונים להשתמש אין. ומחמיר הולך להיות עשוי מצבך, שלך הסימפטומים על מקלה
.מיד שלך לרופא

 של בשאיפה להשתמש המשך. המצב את מרפאה אינה אךCOPD  של בסימפטומים שולטתIndacaterol  שאיפת
 אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי אינדקטרול של באינהלציה להשתמש תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם אינדקטרול

.להחמיר עלולים שלך הסימפטומים, באידקטרול להשתמש לפתע תפסיק
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 שלך הנשימה בדרכי המטפל או הרוקח, מהרופא בקש, הראשונה בפעם אינדקטרול במשאף משתמש שאתה לפני
.צופים היא או שהוא בזמן במשאף שימוש תרגל. בו להשתמש כיצד לך להראות

 סוג כל לשאיפת במשאף להשתמש אין. שלך המרשם עם שמגיע המשאף עם רקIndacaterol  בכמוסות להשתמש יש
.הפיה לתוך לנשוף אין. המשאף של הפיה לתוך אינדקטרול כמוסות להכניס אין. כמוסות של אחר

 להישבר עלולה שהקפסולה ייתכן, זאת עם. האבקה את לשחרר יהיה שניתן כך הקפסולה את לחורר עשוי המשאף
 בזמן שלך לפה מלהגיע הקפסולה פיסות את לעצור אמור במשאף מסך, קורה זה אם. המשאף בתוך קטנות לחתיכות
 אם מזיקים אינם הם אך, לגרון או לפה להגיע עלולים הקפסולה של מאוד זעירים חלקים. התרופה את שואף שאתה
 הכמוסות את לשמור, כראוי הכמוסות את לאחסן מקפידים אם תישבר שהקפסולה סיכוי פחות יש. שואפים או נבלעים
.בלבד אחת פעם כמוסה כל ולחורר, בהן להשתמש מוכן שתהיה עד הכסף נייר באריזת

 בשימוש שאינן מהאריזה שהוסרו הקפסולות כל את השלך. השימוש לפני מיד אותן והסר באריזה הקפסולות את אחסן
.יבשות בידיים בהן וטפל, ללחות הקפסולות מחשיפת הימנע. המשאף בתוך הקפסולות את לאחסן אין. מיד

.שלך התרופה של מילוי כל עם שמגיע החדש במשאף תמיד השתמש. אותו תשטוף אל; יבש המשאף על שמור

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך מהרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אינדקטרול של באינהלציה השימוש לפני

 של בשאיפה מהמרכיבים אחד כל, אחרת תרופה כל, אינדקטרול לשאיפת אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. חלב או אינדקטרול

ב, פרפורומיסט( פורמוטרול), ברוונה( ארפורמוטרול כגון אחר-LABA ב משתמש אתה אם שלך לרופא ספר

Pressair, Dulera, Symbicort- Aerosphere, Duaklir ,(Bevespi olodaterol Respimat) ,Striverdiב

Respimat- ,(Stiolto salmeterol ,Serevent)ב , (Advair-וילנטרול או )אליפטה באנורו , Ellipta Ellipta, Trelegy
.(Breoלהשתמש להפסיק עליך תרופה ואיזו להשתמש עליך תרופה באיזו לך יגיד שלך הרופא.

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
, אמיטריפטילין כגון דיכאון נוגדות תרופות; אמינופילין: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

 נורטריפטילין), טופניל( אימיפרמין), זונאלון, סילנור( דוקספין), נורפרמין( דסיפרמין), אנאפרניל( קלומיפרמין, אמוקספין
-Tenoretic), ב(atenolol ,Tenormin  כגון בטא חוסמי); סורמונטיל( וטרמיפרמין) ויוואקטיל( פרוטריפטילין), פמלור(

labetalol )Trandate(, metoprolol XL) ,Kapspargo, Lopressor, Toprolב ,(Dutoprol- nadolol ,Corgard)ב

,(Corzide-ו ;propranolol )Hemangeol, Inderal, Innopran(-כלורפרומזין ;citalopram )Celexa( ;קלריתרמיצין 
;(Biaxin)מים כדורי(' משתנים; דיאטה גלולות ;(' droperidol)אינפסין ;(אפינפרין  Mist) ;(Primateneאריתרומיצין 

;(EES, Erythrocin)דיסופרמיד), פאסרון, קורדרון( אמיודרון כמו סדיר לא לדופק מסוימות תרופות
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( מתדון); בטאפייס( וסוטלול) בנואדקסטה( כינידין, פרוקאינאמיד), טמבוקור( פלקאיניד), טיקוסין( דופטיליד), נורפאס(
 מונואמין מעכבי(Sudafed);  ופסאודופדריןSudafed), (PE  פנילפרין כגון להצטננות תרופות); מתאדוז, דולופין

 סלגילין), אזילקט( ראסגילין), נרדיל( פנלזין), זיוווקס( לינזוליד), מרפלן( איזוקרבוקסאזיד כולל(MAO)  אוקסידאז
(Emsam, Zelapar)מוקסיפלוקסצין); פרנאט( וטרנילציפרומין  ;(Avelox)מתילפרדניזולון, דקסמתזון כגון סטרואידים 

-Medrol)-Medrol, Medrol, Solu (Depoופרדניזון  ;(Rayos)פימוזיד  ;(Orap)24- תיאופילין) ;(Theochron, Theo
 תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. ותיאורידזין

,אינדקטרול שאיפת עם אינטראקציה לקיים גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי

 אתה כן אם אלא אינדקטרול של בשאיפה להשתמש לא לך יגיד שלך הרופא. אסתמה לך יש אם שלך לרופא ספר
.בשאיפה סטרואידים תרופות עם יחד בו משתמש

 לא לב קצב(QT  הארכת, סדיר לא דופק, גבוה דם לחץ, התקפים, בסוכרת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
.התריס בלוטת או לב מחלת או); פתאומי מוות או התקפים, הכרה אובדן, להתעלפות להוביל שעלול סדיר

 באינהלציה שימוש כדי תוך להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, אינדקטרול של

, קורה זה אם. שאיפה לאחר מיד נשימה ולקשיי לצפצופים לפעמים גורמת אינדקטרול שאיפת כי לדעת עליך
.לך שכדאי לך אומר שלך הרופא כן אם אלא אינדקטרול של בשאיפה שוב תשתמש אל. מיד שלך לרופא התקשר

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את שאפו
.שעות-24 ב אחת ממנה יותר ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולהIndacaterol  שאיפת
:חולף לא או חמור הללו מהתסמינים

להְׁשִתְעַלֵ

גרון כאב

נזלת

ראֹׁש ּכאְבֵ

בחילה

בו לשלוט יכול שאינך בגוף חלק של רעד

עצַּבנָּות

ישן להישאר או להירדם קושי

שרירים התכווצות
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עצמות או שרירים כאבי

הרגליים או הידיים של נפיחות

 התקשר, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא

נשימה או בליעה קשיי, פריחה, כוורות, הלשון או הפה, הפנים של נפיחות

סדיר לא או דופק, מהיר דופק

בחזה כאב

 נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולהIndacaterol  שאיפת
.התרופה

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגורה, הגיעה היא שבה באריזה התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום עודף, מאור והרחק

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

בחזה כאב

סדיר לא או דופק, מהיר דופק

עצַּבנָּות
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בו לשלוט יכול שאינך בגוף חלק של רעד

ראֹׁש ּכאְבֵ

יבש פה

בחילה

סחְרַחֹורתֶ

קיצונית עייפות

ישן להישאר או להירדם קושי

שרירים התכווצות

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 משתמש שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר), כחול מתילן הכוללות אלה במיוחד( כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני
.באידקטרול

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז
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