
Nhà →Thuốc, thảo mộc và chất bổ sung → Indacaterol Hít bằng miệng

URL của trang này: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612014.html

Indacaterol Hít bằng miệng
phát âm là (trong '' da ka 'ter ol)

hy có thuốc này được kê đơn không?

Thuốc hít indacaterol được sử dụng để kiểm soát khò khè, khó thở, ho và tức ngực do bệnh phổi tắc 
nghẽn mãn tính (COPD; một nhóm bệnh ảnh hưởng đến phổi và đường hô hấp, bao gồm viêm phế 
quản mãn tính và khí phế thũng). Indacaterol nằm trong nhóm thuốc được gọi là chất chủ vận beta tác 
dụng kéo dài (LABA). Nó hoạt động bằng cách thư giãn và mở các đường dẫn khí trong phổi, giúp bạn 
thở dễ dàng hơn.

có nên sử dụng thuốc này không?

Thuốc hít indacaterol có dạng viên bao bột để hít bằng miệng bằng ống hít đặc biệt. Nó thường được hít một lần 
một ngày. Sử dụng indacaterol hít vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Thực hiện theo các hướng dẫn trên nhãn 
thuốc của bạn một cách cẩn thận và yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn giải thích bất kỳ phần nào bạn không hiểu. 
Sử dụng indacaterol hít đúng theo chỉ dẫn. Không sử dụng nhiều hơn hoặc ít hơn hoặc sử dụng nó thường xuyên 
hơn so với quy định của bác sĩ.

Không nuốt viên nang indacaterol.

Không sử dụng indacaterol dạng hít để điều trị các cơn COPD đột ngột. Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc chủ vận beta 
ngắn hạn như albuterol (Accuneb, Proair, Proventil, Ventolin) để sử dụng trong các cuộc tấn công. Nếu bạn 
đang sử dụng loại thuốc này thường xuyên trước khi bắt đầu điều trị bằng indacaterol, bác sĩ có thể sẽ yêu 
cầu bạn ngừng sử dụng thường xuyên nhưng vẫn tiếp tục sử dụng để điều trị các cơn đau.

Nếu các triệu chứng COPD của bạn trở nên tồi tệ hơn, nếu việc hít indacaterol trở nên kém hiệu quả hơn, nếu bạn cần 

nhiều liều hơn bình thường của loại thuốc bạn sử dụng để điều trị các cơn đột ngột hoặc nếu thuốc bạn sử dụng để điều 

trị các cơn không làm giảm các triệu chứng của bạn, thì tình trạng của bạn có thể trở nặng. Không sử dụng quá liều 

indacaterol. Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.

Hít indacaterol kiểm soát các triệu chứng của COPD nhưng không chữa khỏi tình trạng này. Tiếp tục sử dụng indacaterol hít 

ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe. Đừng ngừng sử dụng indacaterol hít mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn. Nếu bạn đột 

ngột ngừng sử dụng indacaterol, các triệu chứng của bạn có thể trở nên tồi tệ hơn.
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Trước khi bạn sử dụng ống hít indacaterol lần đầu tiên, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia trị liệu hô hấp 

để hướng dẫn bạn cách sử dụng. Thực hành sử dụng ống hít trong khi họ quan sát.

Viên nang indacaterol chỉ nên được sử dụng với ống hít đi kèm với đơn thuốc của bạn. Không sử dụng 
ống hít để hít bất kỳ loại viên nang nào khác. Không đặt viên nang indacaterol vào ống ngậm của ống 
thuốc. Không thổi vào ống ngậm.

Ống hít được làm để chọc thủng viên nang để bột có thể được giải phóng. Tuy nhiên, có thể viên nang có thể 
vỡ thành các mảnh nhỏ bên trong ống thuốc. Nếu điều này xảy ra, một màn hình trong ống thuốc sẽ ngăn 
các mảnh viên nang tiếp cận với miệng của bạn khi bạn hít thuốc. Các mảnh rất nhỏ của viên nang có thể lọt 
vào miệng hoặc cổ họng của bạn, nhưng chúng không gây hại nếu nuốt hoặc hít phải. Viên nang ít có khả 
năng bị vỡ nếu bạn cẩn thận bảo quản viên nang đúng cách, giữ viên nang trong gói giấy bạc cho đến khi 
bạn sẵn sàng sử dụng và chỉ chọc thủng mỗi viên một lần.

Bảo quản viên nang trong gói và lấy ra ngay trước khi sử dụng. Vứt bỏ bất kỳ viên nang nào được lấy ra 
khỏi bao bì mà không được sử dụng ngay. Không bảo quản viên nang bên trong ống hít. Tránh để viên 
nang tiếp xúc với độ ẩm và xử lý bằng tay khô.

Giữ ống hít khô ráo; không rửa nó. Luôn sử dụng ống hít mới đi kèm với mỗi lần nạp thuốc của 
bạn.

Hỏi dược sĩ hoặc bác sĩ để có bản sao thông tin của nhà sản xuất cho bệnh nhân.

nhiệt sử dụng cho thuốc này

Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

Trước khi sử dụng indacaterol hít phải,

Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng khi hít phải indacaterol, bất kỳ loại thuốc nào khác, bất kỳ thành 
phần nào trong hít indacaterol hoặc sữa. Hãy hỏi dược sĩ của bạn hoặc kiểm tra Hướng dẫn Thuốc để biết danh 
sách các thành phần.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn sử dụng một LABA khác như arformoterol (Brovana), formoterol (Perforomist, 
trong Bevespi Aerosphere, Duaklir Pressair, Dulera, Symbicort), olodaterol (Striverdi Respimat, trong Stiolto 
Respimat), salmeterol (Serevent, trong Advair) , hoặc vilanterol (trong Anoro Ellipta, Breo Ellipta, Trelegy 
Ellipta). Bác sĩ sẽ cho bạn biết loại thuốc nào bạn nên sử dụng và loại thuốc nào bạn nên ngừng sử dụng.

cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng và 
các sản phẩm thảo dược mà bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Hãy chắc chắn đề cập đến bất kỳ điều nào sau 
đây: aminophylline; thuốc chống trầm cảm như amitriptyline, amoxapine, clomipramine (Anafranil), desipramine 
(Norpramin), doxepin (Silenor, Zonalon), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil), và 
trimipramine; thuốc chẹn beta như atenolol (Tenormin, trong Tenoretic), labetalol (Trandate), metoprolol 
(Kapspargo, Lopressor, Toprol XL, trong Dutoprol), nadolol (Corgard, trong Corzide), và propranolol (Hemangeol, 
Inderal, Innopran); chlorpromazine; citalopram (Celexa); clarithromycin (Biaxin); thuốc ăn kiêng; thuốc lợi tiểu 
('thuốc nước'); droperidol (Inapsine); epinephrine (Primatene Mist); erythromycin (EES, Erythrocin); một số loại 
thuốc điều trị nhịp tim không đều như amiodarone (Cordarone, Pacerone), disopyramide
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(Norpace), dofetilide (Tikosyn), flecainide (Tambocor), procainamide, quinidine (ở Nuedexta), và sotalol 
(Betapace); methadone (Dolophine, Methadose); thuốc trị cảm lạnh như phenylephrine (Sudafed PE) và 
pseudophedrine (Sudafed); chất ức chế monoamine oxidase (MAO) bao gồm isocarboxazid (Marplan), 
linezolid (Zyvox), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Emsam, Zelapar) và 
tranylcypromine (Parnate); moxifloxacin (Avelox); steroid như dexamethasone, methylprednisolone 
(Depo-Medrol, Medrol, Solu-Medrol), và prednisone (Rayos); pimozit (Orap); theophylline (Theochron, 
Theo-24); và thioridazine. Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn cẩn 
thận về các tác dụng phụ. Nhiều loại thuốc khác cũng có thể tương tác khi hít phải indacaterol,

cho bác sĩ biết nếu bạn bị hen suyễn. Bác sĩ sẽ yêu cầu bạn không sử dụng indacaterol dạng hít trừ khi 
bạn đang sử dụng nó cùng với thuốc steroid dạng hít.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị hoặc đã từng mắc bệnh tiểu đường, co giật, huyết áp cao, nhịp tim 
không đều, kéo dài QT (nhịp tim không đều có thể dẫn đến ngất xỉu, mất ý thức, co giật hoặc đột tử); 
hoặc bệnh tim hoặc tuyến giáp.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu bạn có thai khi 
sử dụng indacaterol dạng hít, hãy gọi cho bác sĩ của bạn.

bạn nên biết rằng đôi khi hít phải indacaterol gây ra thở khò khè và khó thở ngay sau khi hít phải. Nếu 
điều này xảy ra, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức. Không sử dụng lại indacaterol dạng hít trừ 
khi bác sĩ nói với bạn rằng bạn nên làm như vậy.

hat hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?

Trừ khi bác sĩ cho bạn biết cách khác, hãy tiếp tục chế độ ăn uống bình thường của bạn.

Tôi nên làm gì nếu tôi quên một liều thuốc?

Hít vào liều đã quên ngay khi bạn nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến lúc dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã 
quên và tiếp tục lịch dùng thuốc thông thường của bạn. Không dùng nhiều hơn một liều trong 24 giờ.

hat tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?

Hít phải indacaterol có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng 
nào nghiêm trọng hoặc không biến mất:

ho

viêm họng

sổ mũi

đau đầu

buồn nôn

lắc một phần của cơ thể mà bạn không thể kiểm soát

lo lắng

khó đi vào giấc ngủ hoặc không ngủ được

chuột rút cơ bắp
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đau cơ hoặc xương

sưng tay hoặc chân

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy 
gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc được điều trị y tế khẩn cấp:

sưng mặt, miệng hoặc lưỡi, phát ban, phát ban, khó nuốt hoặc thở

nhịp tim nhanh, đập thình thịch hoặc không đều

đau ngực

Hít phải indacaterol có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất thường 
nào khi dùng thuốc này.

Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có 

hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) hoặc qua điện thoại 

(1-800-332-1088).

mũ tôi nên biết về cách bảo quản và tiêu hủy thuốc này?

Giữ thuốc này trong bao bì đựng thuốc, đóng chặt và để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, 
tránh ánh sáng, nhiệt độ quá cao và độ ẩm (không để trong phòng tắm).

Những loại thuốc không cần thiết nên được xử lý theo những cách đặc biệt để đảm bảo rằng vật nuôi, trẻ em và những 

người khác không thể tiêu thụ chúng. Tuy nhiên, bạn không nên xả thuốc này xuống bồn cầu. Thay vào đó, cách tốt nhất để 

thải bỏ thuốc của bạn là thông qua chương trình thu hồi thuốc. Nói chuyện với dược sĩ của bạn hoặc liên hệ với bộ phận tái 

chế / rác thải địa phương của bạn để tìm hiểu về các chương trình thu hồi trong cộng đồng của bạn. Xem trang web Thải bỏ 

Thuốc An toàn của FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) để biết thêm thông tin nếu bạn không có quyền truy 

cập vào chương trình mua lại.

Điều quan trọng là để tất cả các loại thuốc tránh xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em vì nhiều hộp đựng (chẳng 
hạn như hộp đựng thuốc hàng tuần và thuốc nhỏ mắt, kem, miếng dán và ống hít) không chống được trẻ em 
và trẻ nhỏ có thể mở chúng dễ dàng. Để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi bị ngộ độc, hãy luôn khóa mũ an toàn và đặt 
thuốc ngay lập tức ở vị trí an toàn - nơi cao và xa, khuất tầm nhìn và tầm tay của trẻ.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin 

cũng có sẵn trực tuyến tạihttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Nếu nạn nhân gục 

xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

Các triệu chứng quá liều có thể bao gồm những điều sau:

đau ngực

nhịp tim nhanh, đập thình thịch hoặc không đều

lo lắng
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lắc một phần của cơ thể mà bạn không thể kiểm soát

đau đầu

khô miệng

buồn nôn

chóng mặt

Cực kỳ mệt mỏi

khó đi vào giấc ngủ hoặc không ngủ được

chuột rút cơ bắp

hat thông tin khác tôi nên biết?

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn.

Trước khi thực hiện bất kỳ xét nghiệm nào trong phòng thí nghiệm (đặc biệt là những xét nghiệm liên quan đến xanh methylen), hãy cho bác sĩ và nhân viên 

phòng thí nghiệm biết rằng bạn đang sử dụng indacaterol.

Đưng để bât cư ai sử dụng thuôc của bạn. Hỏi dược sĩ của bạn bất kỳ câu hỏi nào bạn có về việc nạp lại đơn 
thuốc của bạn.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn 

(không kê đơn) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế 

độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin 

quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand

Arcapta®

Sửa đổi lần cuối - 15/10/2019

Tìm hiểu cách trích dẫn trang này

Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, Inc. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

AHFS®Thông tin Thuốc dành cho Bệnh nhân ™. © Bản quyền, 2022. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa 
Kỳ®, Đại lộ Đông Tây 4500, Suite 900, Bethesda, Maryland. Đã đăng ký Bản quyền. Sự trùng lặp

để sử dụng cho mục đích thương mại phải được ASHP cho phép.

Thư viện Y khoa Quốc gia 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Viện Y tế Quốc gia
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