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Индакатерол за орална инхалация
произнася се като (в'' da ka'ter ol)

защо е предписано това лекарство?

Инхалацията с индакатерол се използва за контролиране на хрипове, задух, кашлица и стягане в гърдите, причинени от 

хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ; група заболявания, които засягат белите дробове и дихателните 

пътища, което включва хроничен бронхит и емфизем). Индакатеролът е в клас лекарства, наречени дългодействащи 

бета агонисти (LABA). Действа като отпуска и отваря въздушните канали в белите дробове, което улеснява дишането.

как трябва да се използва това лекарство?

Инхалацията с индакатерол се предлага като капсула, пълна с прах, за вдишване през устата с помощта на специален инхалатор. 

Обикновено се вдишва веднъж на ден. Използвайте инхалация с индакатерол приблизително по едно и също време всеки ден. 

Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не 

разбирате. Използвайте индакатерол за инхалация точно както е указано. Не използвайте повече или по-малко от него или го 

използвайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Не поглъщайте капсули индакатерол.

Не използвайте инхалация с индакатерол за лечение на внезапни пристъпи на ХОББ. Вашият лекар ще предпише 

късодействащ бета агонист, като албутерол (Accuneb, Proair, Proventil, Ventolin), който да се използва по време на 

атаки. Ако сте използвали този вид лекарства редовно, преди да започнете лечение с индакатерол, Вашият лекар 

вероятно ще Ви каже да спрете да го използвате редовно, но да продължите да го използвате за лечение на пристъпи.

Ако симптомите на ХОББ се влошат, ако инхалацията на индакатерол стане по-малко ефективна, ако имате нужда от повече от 

обичайните дози от лекарството, което използвате за лечение на внезапни пристъпи, или ако лекарството, което използвате за лечение 

на пристъпи, не облекчава симптомите Ви, състоянието Ви може да бъде се влошава. Не използвайте допълнителни дози индакатерол. 

Незабавно се обадете на Вашия лекар.

Инхалацията с индакатерол контролира симптомите на ХОББ, но не лекува състоянието. Продължете да използвате инхалация с 

индакатерол, дори ако се чувствате добре. Не спирайте да използвате инхалация с индакатерол, без да говорите с Вашия лекар. 

Ако внезапно спрете да използвате индакатерол, симптомите Ви може да се влошат.
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Преди да използвате инхалатора индакатерол за първи път, помолете Вашия лекар, фармацевт или респираторен терапевт да Ви 

покаже как да го използвате. Практикувайте да използвате инхалатора, докато той или тя гледа.

Капсулите Indacaterol трябва да се използват само с инхалатора, който се доставя с вашата рецепта. Не 

използвайте инхалатора за вдишване на друг вид капсули. Не поставяйте капсули индакатерол в мундщука 

на инхалатора. Не духайте в мундщука.

Инхалаторът е направен така, че да пробива капсулата, така че прахът да може да се освободи. Възможно е обаче 

капсулата да се счупи на малки парченца вътре в инхалатора. Ако това се случи, екран в инхалатора трябва да спре 

парчетата капсула да достигнат до устата ви, докато вдишвате лекарството. Много малки парченца от капсулата може да 

достигнат до устата или гърлото ви, но не са вредни при поглъщане или вдишване. По-малко вероятно е капсулата да се 

счупи, ако внимавате да съхранявате капсулите правилно, да държите капсулите в опаковката от фолио, докато не сте 

готови да ги използвате, и да пробиете всяка капсула само веднъж.

Съхранявайте капсулите в опаковката и ги извадете непосредствено преди употреба. Изхвърлете всички 

капсули, които са извадени от опаковката, които не се използват веднага. Не съхранявайте капсулите в 

инхалатора. Избягвайте да излагате капсулите на влага и боравете с тях със сухи ръце.

Дръжте инхалатора сух; не го мийте. Винаги използвайте новия инхалатор, който се доставя с всяко зареждане на вашето 

лекарство.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да използвате инхалация с индакатерол,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към инхалация на индакатерол, други лекарства, някоя от съставките 

на индакатерол за инхалация или мляко. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете ръководството за лекарства за 

списък на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако използвате друг LABA, като например арформотерол (Brovana), формотерол 
(Perforomist, в Bevespi Aerosphere, Duaklir Pressair, Dulera, Symbicort), олодатерол (Striverdi Respimat, в Stiolto 
Respimat), салметерол (Serevent, in Advair) , или вилантерол (в Anoro Ellipta, Breo Ellipta, Trelegy Ellipta). Вашият 
лекар ще Ви каже кои лекарства трябва да използвате и кои лекарства трябва да спрете да използвате.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да 
споменете някое от следните: аминофилин; антидепресанти като амитриптилин, амоксапин, кломипрамин 
(Anafranil), дезипрамин (Norpramin), доксепин (Silenor, Zonalon), имипрамин (Tofranil), нортриптилин (Pamelor), 
протриптилин (Vivactil) и тримипрамин (Surmontil); бета блокери като атенолол (Tenormin, в Tenoretic), 
лабеталол (Trandate), метопролол (Kapspargo, Lopressor, Toprol XL, в Dutoprol), надолол (Corgard, в Corzide) и 
пропранолол (Hemangeol, Inderal, Innopran); хлорпромазин; циталопрам (Celexa); кларитромицин (Biaxin); 
хапчета за отслабване; диуретици („хапчета за вода“); дроперидол (Инапсин); епинефрин (Primatene Mist); 
еритромицин (EES, Erythrocin); някои лекарства за неравномерен сърдечен ритъм, като амиодарон (Cordarone, 
Pacerone), дизопирамид
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(Norpace), дофетилид (Tikosyn), флекаинид (Tambocor), прокаинамид, хинидин (в Nuedexta) и 
соталол (Betapace); метадон (Долофин, Метадоза); лекарства за настинка като фенилефрин 
(Sudafed PE) и псевдофедрин (Sudafed); инхибитори на моноаминоксидазата (МАО), включително 
изокарбоксазид (Marplan), линезолид (Zyvox), фенелзин (Nardil), разагилин (Azilect), селегилин 
(Emsam, Zelapar) и транилципромин (Parnate); моксифлоксацин (Avelox); стероиди като 
дексаметазон, метилпреднизолон (Depo-Medrol, Medrol, Solu-Medrol) и преднизон (Rayos); 
пимозид (Орап); теофилин (Theochron, Theo-24); и тиоридазин. Може да се наложи Вашият лекар 
да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. 
Много други лекарства също могат да взаимодействат с инхалацията на индакатерол,

кажете на Вашия лекар, ако имате астма. Вашият лекар ще Ви каже да не използвате инхалация с индакатерол, освен ако 
не го използвате заедно с инхалаторно стероидно лекарство.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали диабет, гърчове, високо кръвно налягане, неправилен пулс, удължаване на 

QT интервала (неправилен сърдечен ритъм, който може да доведе до припадък, загуба на съзнание, гърчове или внезапна смърт); 

или заболяване на сърцето или щитовидната жлеза.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
използвате инхалация с индакатерол, обадете се на Вашия лекар.

трябва да знаете, че вдишването на индакатерол понякога причинява хрипове и затруднено дишане веднага 
след вдишване. Ако това се случи, незабавно се обадете на Вашия лекар. Не използвайте отново инхалация с 
индакатерол, освен ако Вашият лекар не Ви каже, че трябва.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вдишайте пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, 

пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не приемайте повече от една доза за 

24 часа.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инхалацията с индакатерол може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 
някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

кашлица

възпалено гърло

хрема

главоболие

гадене

треперене на част от тялото, която не можете да контролирате

нервност

затруднено заспиване или оставане на заспиване

мускулни крампи
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мускулна или костна болка

подуване на ръцете или краката

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

подуване на лицето, устата или езика, копривна треска, обрив, затруднено преглъщане или дишане

бърз, удрящ или неравномерен сърдечен ритъм

болка в гърдите

Инхалацията с индакатерол може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, 

докато приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в опаковката, в която се доставя, плътно затворена и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от светлина, излишна топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

болка в гърдите

бърз, удрящ или неравномерен сърдечен ритъм

нервност
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треперене на част от тялото, която не можете да контролирате

главоболие

суха уста

гадене

световъртеж

изключителна умора

затруднено заспиване или оставане на заспиване

мускулни крампи

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Преди да си направите какъвто и да е лабораторен тест (особено тези, които включват метиленово синьо), кажете на Вашия 

лекар и на лабораторния персонал, че използвате индакатерол.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно презареждането на 

Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Аркапта®
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