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Indacaterol Inhalare orală
pronuntat ca (in'' da ka' ter ol)

de ce este prescris acest medicament?

Inhalarea de indacaterol este utilizată pentru a controla respirația șuierătoare, dificultățile de respirație, tusea și senzația 

de apăsare în piept cauzate de boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC; un grup de boli care afectează plămânii și 

căile respiratorii, care include bronșita cronică și emfizemul). Indacaterolul face parte dintr-o clasă de medicamente 

numite beta-agonişti cu acţiune prelungită (LABA). Funcționează prin relaxarea și deschiderea căilor de aer din plămâni, 

facilitând respirația.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Inhalarea de indacaterol vine ca o capsulă umplută cu pulbere de inhalat pe gură folosind un inhalator special. De obicei, este 

inhalat o dată pe zi. Utilizați inhalarea de indacaterol aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de 

pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. 

Utilizați inhalarea indacaterol exact conform instrucțiunilor. Nu utilizați mai mult sau mai puțin sau folosiți mai des decât este 

prescris de medicul dumneavoastră.

Nu înghițiți capsule de indacaterol.

Nu utilizați inhalarea de indacaterol pentru a trata atacurile bruște de BPOC. Medicul dumneavoastră vă va prescrie un 

medicament beta-agonist cu acțiune scurtă, cum ar fi albuterol (Accuneb, Proair, Proventil, Ventolin) pentru a fi utilizat în 

timpul atacurilor. Dacă utilizați acest tip de medicament în mod regulat înainte de a începe tratamentul cu indacaterol, 

medicul dumneavoastră vă va spune probabil să încetați să îl utilizați în mod regulat, dar să continuați să îl utilizați pentru a 

trata atacurile.

Dacă simptomele BPOC se agravează, dacă inhalarea de indacaterol devine mai puțin eficientă, dacă aveți nevoie de mai multe 

doze decât de obicei din medicamentul pe care îl utilizați pentru a trata atacurile bruște sau dacă medicamentul pe care îl utilizați 

pentru a trata atacurile nu vă ameliorează simptomele, starea dumneavoastră poate fi se inrautateste. Nu utilizați doze 

suplimentare de indacaterol. Sună-ți imediat medicul.

Inhalarea de indacaterol controlează simptomele BPOC, dar nu vindecă afecțiunea. Continuați să utilizați indacaterol prin 

inhalare chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să utilizați inhalarea indacaterolului fără a discuta cu medicul dumneavoastră. 

Dacă încetați brusc să utilizați indacaterol, simptomele dumneavoastră se pot agrava.
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Înainte de a utiliza inhalatorul de indacaterol pentru prima dată, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 

terapeutului respirator să vă arate cum să îl utilizați. Exersați utilizarea inhalatorului în timp ce el sau ea privește.

Capsulele de indacaterol trebuie utilizate numai cu inhalatorul care vine cu prescripția dumneavoastră. Nu 
utilizați inhalatorul pentru a inhalați orice alt tip de capsule. Nu introduceți capsule de indacaterol în mușticul 
inhalatorului. Nu suflați în piesa bucală.

Inhalatorul este făcut să străpungă capsula, astfel încât pulberea să poată fi eliberată. Cu toate acestea, este posibil ca 

capsula să se rupă în bucăți mici în interiorul inhalatorului. Dacă se întâmplă acest lucru, un ecran în inhalator ar trebui să 

împiedice bucățile de capsulă să ajungă la gură pe măsură ce inhalați medicamentul. Bucăți foarte mici de capsulă pot 

ajunge în gură sau în gât, dar nu sunt dăunătoare dacă sunt înghițite sau inhalate. Este mai puțin probabil ca capsula să 

se rupă dacă aveți grijă să păstrați capsulele în mod corespunzător, să păstrați capsulele în ambalajul foliei până când 

sunteți gata să le utilizați și să străpungeți fiecare capsulă o singură dată.

Păstrați capsulele în ambalaj și scoateți-le imediat înainte de utilizare. Aruncați orice capsule care sunt 
scoase din ambalaj și care nu sunt folosite imediat. Nu păstrați capsulele în interiorul inhalatorului. 
Evitați expunerea capsulelor la umezeală și manipulați-le cu mâinile uscate.

Păstrați inhalatorul uscat; nu-l spala. Utilizați întotdeauna noul inhalator care vine cu fiecare reumplere a medicamentului 

dumneavoastră.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza indacaterol prin inhalare,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la inhalarea indacaterolului, la orice alte medicamente, la 

oricare dintre ingredientele din inhalarea indacaterolului sau la lapte. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente 

pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați un alt LABA, cum ar fi arformoterol (Brovana), formoterol 
(Perforomist, în Bevespi Aerosphere, Duaklir Pressair, Dulera, Symbicort), olodaterol (Striverdi Respimat, în Stiolto 
Respimat), salmeterol (Serevent, în Advair) , sau vilanterol (în Anoro Ellipta, Breo Ellipta, Trelegy Ellipta). Medicul 
dumneavoastră vă va spune ce medicamente ar trebui să utilizați și ce medicamente ar trebui să încetați să utilizați.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: aminofilină; antidepresive precum amitriptilina, amoxapina, clomipramina 
(Anafranil), desipramina (Norpramin), doxepinul (Silenor, Zonalon), imipramina (Tofranil), nortriptilina (Pamelor), 
protriptilina (Vivactil) si trimipramina (Surmontil); beta-blocante precum atenolol (Tenormin, în Tenoretic), labetalol 
(Trandate), metoprolol (Kapspargo, Lopressor, Toprol XL, în Dutoprol), nadolol (Corgard, în Corzide) și propranolol 
(Hemangeol, Inderal, Innopran); clorpromazină; citalopram (Celexa); claritromicină (Biaxin); pastile pentru dietă; 
diuretice („pastile de apă”); droperidol (inapsină); epinefrină (Primatene Mist); eritromicină (EES, Eritrocină); anumite 
medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, cum ar fi amiodarona (Cordarone, Pacerone), disopiramida
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(Norpace), dofetilidă (Tikosyn), flecainidă (Tambocor), procainamidă, chinidină (în Nuedexta) și sotalol 
(Betapace); metadonă (dolofină, metadoză); medicamente pentru răceli, cum ar fi fenilefrina (Sudafed 
PE) și pseudofedrină (Sudafed); inhibitori de monoaminoxidază (MAO) incluzând izocarboxazid 
(Marplan), linezolid (Zyvox), fenelzină (Nardil), rasagilină (Azilect), selegilină (Emsam, Zelapar) și 
tranilcipromină (Parnate); moxifloxacină (Avelox); steroizi precum dexametazonă, metilprednisolon 
(Depo-Medrol, Medrol, Solu-Medrol) și prednison (Rayos); pimozidă (Orap); teofilina (Theochron, 
Theo-24); si tioridazina. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de 
medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente 
pot interacționa, de asemenea, cu inhalarea de indacaterol,

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți astm. Medicul dumneavoastră vă va spune să nu utilizați inhalarea de indacaterol 
decât dacă îl utilizați împreună cu un medicament cu steroizi inhalatori.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată diabet, convulsii, hipertensiune arterială, bătăi neregulate 
ale inimii, prelungire a intervalului QT (un ritm neregulat al inimii care poate duce la leșin, pierderea conștienței, convulsii sau 
moarte subită); sau boli ale inimii sau tiroidei.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți însărcinată în timp ce 

utilizați inhalare de indacaterol, adresați-vă medicului dumneavoastră.

trebuie să știți că inhalarea indacaterolului provoacă uneori respirație șuierătoare și dificultăți de respirație imediat 
după ce este inhalat. Dacă se întâmplă acest lucru, sunați imediat medicul dumneavoastră. Nu mai utilizați indacaterol 
prin inhalare decât dacă medicul dumneavoastră vă spune că ar trebui.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Inhalați doza uitată imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, 

săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați mai mult de o doză în 24 de ore.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Inhalarea de indacaterol poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

tuse

Durere de gât

curgerea nasului

durere de cap

greaţă

tremurarea unei părți a corpului pe care nu o puteți controla

nervozitate

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

crampe musculare
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dureri musculare sau osoase

umflarea brațelor sau picioarelor

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

umflarea feței, gurii sau limbii, urticarie, erupție cutanată, dificultăți la înghițire sau la respirație

bătăi rapide, puternice sau neregulate ale inimii

dureri în piept

Inhalarea de indacaterol poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în ambalajul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de lumină, exces de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

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

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

dureri în piept

bătăi rapide, puternice sau neregulate ale inimii

nervozitate
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tremurarea unei părți a corpului pe care nu o puteți controla

durere de cap

gură uscată

greaţă

ameţeală

oboseală extremă

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

crampe musculare

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Înainte de a face orice analiză de laborator (în special cele care implică albastru de metilen), spuneți medicului 

dumneavoastră și personalului de laborator că utilizați indacaterol.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Arcapta®
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