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Indacaterol Oral İnhalasyon
olarak telaffuz edilir (in'' da ka' ter ol)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

İndakaterol inhalasyonu, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH; kronik bronşit ve amfizemi içeren 
akciğerleri ve solunum yollarını etkileyen bir grup hastalık) neden olduğu hırıltı, nefes darlığı, öksürük ve 
göğüste sıkışmayı kontrol etmek için kullanılır. Indacaterol, uzun etkili beta agonistleri (LABA'lar) adı 
verilen bir ilaç sınıfındadır. Akciğerlerdeki hava yollarını gevşeterek ve açarak çalışarak nefes almayı 
kolaylaştırır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Indacaterol inhalasyonu, özel bir inhaler kullanarak ağızdan solumak için toz dolu bir kapsül olarak gelir. Genellikle günde 

bir kez inhale edilir. İndacaterol inhalasyonunu her gün yaklaşık aynı saatte kullanın. Reçete etiketinizdeki talimatları 

dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Indacaterol 

inhalasyonunu aynen belirtildiği şekilde kullanın. Daha fazla veya daha az kullanmayın veya doktorunuzun önerdiğinden 

daha sık kullanmayın.

İndacaterol kapsüllerini yutmayın.

Ani KOAH ataklarını tedavi etmek için indakaterol inhalasyonu kullanmayın. Doktorunuz ataklar sırasında kullanmak 

üzere albuterol (Accuneb, Proair, Proventil, Ventolin) gibi kısa etkili bir beta agonist ilacı reçete edecektir. İndacaterol ile 

tedaviye başlamadan önce bu tür ilaçları düzenli olarak kullanıyorsanız, doktorunuz muhtemelen size ilacı düzenli 

olarak kullanmayı bırakmanızı, ancak atakları tedavi etmek için kullanmaya devam etmenizi söyleyecektir.

KOAH semptomlarınız kötüleşiyorsa, indakaterol inhalasyonu daha az etkili oluyorsa, ani atakları tedavi etmek 
için kullandığınız ilaca normalden daha fazla doz almanız gerekiyorsa veya atakları tedavi etmek için 
kullandığınız ilaçlar semptomlarınızı hafifletmiyorsa, durumunuz kötüleşiyor. Fazla dozda indacaterol 
kullanmayınız. Hemen doktorunuzu arayın.

Indacaterol inhalasyonu, KOAH semptomlarını kontrol eder, ancak durumu iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile 

indacaterol inhalasyon kullanmaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan indakaterol inhalasyonunu kullanmayı 

bırakmayın. Aniden indacaterol kullanmayı bırakırsanız, belirtileriniz daha da kötüleşebilir.
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İndakaterol inhaleri ilk kez kullanmadan önce, nasıl kullanılacağını size göstermesi için doktorunuza, 

eczacınıza veya solunum terapistinize danışın. O izlerken inhaleri kullanma alıştırması yapın.

Indacaterol kapsülleri sadece reçetenizle birlikte verilen inhaler ile kullanılmalıdır. Diğer türdeki 
kapsülleri solumak için inhaleri kullanmayın. İnhalerin ağızlığına indakaterol kapsülleri koymayın. 
Ağızlığa üflemeyin.

İnhaler, tozun salınabilmesi için kapsülü delmek üzere yapılmıştır. Ancak kapsülün inhaler içinde küçük 
parçalara ayrılması mümkündür. Bu olursa, inhalerdeki bir ekran, ilacı soluduğunuzda kapsül 
parçalarının ağzınıza ulaşmasını engellemelidir. Kapsülün çok küçük parçaları ağzınıza veya boğazınıza 
ulaşabilir, ancak yutulduğunda veya solunduğunda zararlı değildir. Kapsülleri düzgün bir şekilde 
saklamaya, kullanmaya hazır olana kadar folyo paketinde tutmaya ve her bir kapsülü yalnızca bir kez 
delmeye dikkat ederseniz, kapsülün kırılma olasılığı daha düşüktür.

Kapsülleri ambalajında   saklayın ve kullanmadan hemen önce çıkarın. Ambalajından çıkarılan ve hemen 
kullanılmayan kapsülleri atın. Kapsülleri inhalerin içinde saklamayın. Kapsülleri neme maruz 
bırakmaktan kaçının ve kuru ellerle tutun.

İnhaleri kuru tutun; yıkamayın. Daima ilacınızın her tekrar doldurulmasıyla birlikte gelen yeni inhaleri 
kullanın.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

İndakaterol inhalasyonunu kullanmadan önce,

indacaterol inhalasyonuna, diğer ilaçlara, indacaterol inhalasyonundaki bileşenlerden herhangi birine veya 
süte alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya 
İlaç Kılavuzuna bakın.

arformoterol (Brovana), formoterol (Perforomist, Bevespi Aerosphere'de, Duaklir Pressair, Dulera, Symbicort), 
olodaterol (Striverdi Respimat, Stiolto Respimat'ta), salmeterol (Serevent, Advair'de) gibi başka bir LABA 
kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. veya vilanterol (Anoro Ellipta, Breo Ellipta, Trelegy Ellipta'da). 
Doktorunuz hangi ilaçları kullanmanız gerektiğini ve hangi ilaçları kullanmayı bırakmanız gerektiğini size 
söyleyecektir.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: aminofilin; amitriptilin, amoksapin, klomipramin (Anafranil), desipramin (Norpramin), 
doksepin (Silenor, Zonalon), imipramin (Tofranil), nortriptilin (Pamelor), protriptilin (Vivactil) ve 
trimipramin (Surmontil) gibi antidepresanlar; atenolol (Tenormin, Tenoretic'te), labetalol (Trandate), 
metoprolol (Dutoprol'da Kapspargo, Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard, Corzide'de) ve 
propranolol (Hemangeol, Inderal, Innopran); klorpromazin; sitalopram (Celexa); klaritromisin (Biaxin); 
diyet hapları; diüretikler ('su hapları'); droperidol (Inapsine); epinefrin (Primatene Mist); eritromisin 
(EES, Eritrosin); amiodaron (Cordarone, Pacerone), disopiramid gibi düzensiz kalp atışı için bazı ilaçlar
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(Norpace), dofetilid (Tikosyn), flekainid (Tambocor), prokainamid, kinidin (Nuedexta'da) ve sotalol 
(Betapace); metadon (Dolophine, Metadose); fenilefrin (Sudafed PE) ve psödofedrin (Sudafed) gibi 
soğuk algınlığı ilaçları; izokarboksazid (Marplan), linezolid (Zyvox), fenelzin (Nardil), rasagilin (Azilect), 
selegilin (Emsam, Zelapar) ve tranilsipromin (Parnate) dahil monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri; 
moksifloksasin (Avelox); deksametazon, metilprednizolon (Depo-Medrol, Medrol, Solu-Medrol) ve 
prednizon (Rayos) gibi steroidler; pimozid (Orap); teofilin (Theochron, Theo-24); ve tioridazin. 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir. Diğer birçok ilaç da indakaterol inhalasyonu ile etkileşime girebilir,

astımınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, inhale steroid ilacı ile birlikte kullanmıyorsanız 
indacaterol inhalasyonunu kullanmamanızı söyleyecektir.

şeker hastalığı, nöbet, yüksek tansiyon, düzensiz kalp atışı, QT uzaması (bayılmaya, bilinç kaybına, 
nöbetlere veya ani ölüme neden olabilen düzensiz kalp ritmi) olup olmadığınızı doktorunuza söyleyin; 
veya kalp veya tiroid hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İndakaterol 
inhalasyonu kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

indacaterol inhalasyonunun bazen solunduktan hemen sonra hırıltıya ve nefes almada zorluğa neden 
olduğunu bilmelisiniz. Bu olursa, hemen doktorunuzu arayın. Doktorunuz kullanmanız gerektiğini 
söylemedikçe indakaterol inhalasyonunu tekrar kullanmayınız.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda içinize çekin. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, 
kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. 24 saat içinde birden fazla doz 
almayınız.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Indacaterol inhalasyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

öksürük

boğaz ağrısı

burun akması

baş ağrısı

mide bulantısı

Vücudun kontrol edemediğiniz bir bölümünün sallanması

sinirlilik

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

kas krampları
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kas veya kemik ağrısı

kolların veya bacakların şişmesi

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

yüz, ağız veya dilin şişmesi, kurdeşen, kızarıklık, yutma veya nefes almada zorluk

hızlı, çarpma veya düzensiz kalp atışı

göğüs ağrısı

Indacaterol inhalasyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği ambalajında, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda 
sıcaklığında ve ışıktan, aşırı ısıdan ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

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

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
göğüs ağrısı

hızlı, çarpma veya düzensiz kalp atışı

sinirlilik
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Vücudun kontrol edemediğiniz bir bölümünün sallanması

baş ağrısı

kuru ağız

mide bulantısı

baş dönmesi

Aşırı yorgunluk

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

kas krampları

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce (özellikle metilen mavisi içerenler), doktorunuza ve laboratuvar 

personeline indakaterol kullandığınızı söyleyiniz.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri
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