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Indacaterol Oral Inhalation
binibigkas bilang (in'' da ka' ter ol)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang paglanghap ng indacaterol ay ginagamit upang kontrolin ang paghinga, igsi ng paghinga, pag-ubo, at paninikip ng dibdib na sanhi ng 

talamak na obstructive pulmonary disease (COPD; isang pangkat ng mga sakit na nakakaapekto sa mga baga at daanan ng hangin, na 

kinabibilangan ng talamak na brongkitis at emphysema). Ang Indacaterol ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na long-acting beta 

agonists (LABAs). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapahinga at pagbubukas ng mga daanan ng hangin sa mga baga, na ginagawang mas 

madali ang paghinga.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang paglanghap ng indacaterol ay nagmumula bilang isang kapsula na puno ng pulbos upang malalanghap sa pamamagitan ng bibig gamit ang isang 

espesyal na inhaler. Ito ay karaniwang nilalanghap isang beses sa isang araw. Gumamit ng indacaterol inhalation sa halos parehong oras araw-araw. Sundin 

nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo 

naiintindihan. Gumamit ng indacaterol inhalation nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag gumamit ng mas marami o mas kaunti nito o gamitin ito nang mas 

madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Huwag lunukin ang mga kapsula ng indacaterol.

Huwag gumamit ng indacaterol inhalation upang gamutin ang mga biglaang pag-atake ng COPD. Magrereseta ang iyong doktor ng 

shortacting beta agonist na gamot gaya ng albuterol (Accuneb, Proair, Proventil, Ventolin) na gagamitin sa panahon ng pag-atake. 

Kung regular kang gumagamit ng ganitong uri ng gamot bago mo simulan ang paggamot sa indacaterol, malamang na sasabihin sa 

iyo ng iyong doktor na ihinto ang paggamit nito nang regular, ngunit patuloy na gamitin ito upang gamutin ang mga pag-atake.

Kung ang iyong mga sintomas ng COPD ay lumala, kung ang paglanghap ng indacaterol ay nagiging hindi gaanong epektibo, kung kailangan mo ng mas 

maraming dosis kaysa karaniwan ng mga gamot na ginagamit mo upang gamutin ang mga biglaang pag-atake, o kung ang gamot na iyong ginagamit 

upang gamutin ang mga pag-atake ay hindi nagpapagaan sa iyong mga sintomas, ang iyong kondisyon ay maaaring lumalala. Huwag gumamit ng dagdag 

na dosis ng indacaterol. Tawagan kaagad ang iyong doktor.

Kinokontrol ng paglanghap ng indacaterol ang mga sintomas ng COPD ngunit hindi ginagamot ang kondisyon. Ipagpatuloy ang paggamit ng 

indacaterol inhalation kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag huminto sa paggamit ng indacaterol inhalation nang hindi nakikipag-usap sa 

iyong doktor. Kung bigla kang huminto sa paggamit ng indacaterol, maaaring lumala ang iyong mga sintomas.
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Bago mo gamitin ang indacaterol inhaler sa unang pagkakataon, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko, o respiratory 

therapist na ipakita sa iyo kung paano ito gamitin. Magsanay sa paggamit ng inhaler habang nanonood siya.

Ang mga kapsula ng Indacaterol ay dapat lamang gamitin kasama ng inhaler na kasama ng iyong reseta. Huwag gamitin ang 

inhaler upang lumanghap ng anumang iba pang uri ng mga kapsula. Huwag maglagay ng mga kapsula ng indacaterol sa 

mouthpiece ng inhaler. Huwag pumutok sa mouthpiece.

Ang inhaler ay ginawa upang mabutas ang kapsula upang mailabas ang pulbos. Gayunpaman, posible na ang kapsula ay maaaring 

masira sa maliliit na piraso sa loob ng inhaler. Kung mangyari ito, ang isang screen sa inhaler ay dapat na pigilan ang mga piraso ng 

kapsula mula sa pag-abot sa iyong bibig habang nilalanghap mo ang gamot. Ang napakaliit na piraso ng kapsula ay maaaring umabot 

sa iyong bibig o lalamunan, ngunit hindi ito nakakapinsala kung lulunok o malalanghap. Ang kapsula ay mas malamang na masira kung 

ikaw ay maingat sa pag-imbak ng mga kapsula nang maayos, upang panatilihin ang mga kapsula sa pakete ng foil hanggang sa handa 

ka nang gamitin ang mga ito, at upang mabutas ang bawat kapsula nang isang beses lamang.

Itabi ang mga kapsula sa pakete at alisin kaagad ang mga ito bago gamitin. Itapon ang anumang mga kapsula na tinanggal 

mula sa packaging na hindi kaagad nagamit. Huwag iimbak ang mga kapsula sa loob ng inhaler. Iwasang ilantad ang mga 

kapsula sa kahalumigmigan, at hawakan ang mga ito gamit ang mga tuyong kamay.

Panatilihing tuyo ang inhaler; huwag mo itong hugasan. Palaging gamitin ang bagong inhaler na kasama ng bawat refill ng iyong 

gamot.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gumamit ng indacaterol inhalation,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa indacaterol inhalation, anumang iba pang mga gamot, alinman sa 

mga sangkap sa indacaterol inhalation, o gatas. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang 

listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng isa pang LABA tulad ng arformoterol (Brovana), formoterol 
(Perforomist, sa Bevespi Aerosphere, Duaklir Pressair, Dulera, Symbicort), olodaterol (Striverdi Respimat, sa Stiolto 
Respimat), salmeterol (Serevent, sa Advair) , o vilanterol (sa Anoro Ellipta, Breo Ellipta, Trelegy Ellipta). Sasabihin sa 
iyo ng iyong doktor kung aling mga gamot ang dapat mong gamitin at kung aling mga gamot ang dapat mong 
ihinto ang paggamit.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Tiyaking banggitin ang 
alinman sa mga sumusunod: aminophylline; antidepressants tulad ng amitriptyline, amoxapine, clomipramine 
(Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor, Zonalon), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor), 
protriptyline (Vivactil), at trimipramine (Surmontil); beta blockers tulad ng atenolol (Tenormin, sa Tenoretic), labetalol 
(Trandate), metoprolol (Kapspargo, Lopressor, Toprol XL, sa Dutoprol), nadolol (Corgard, sa Corzide), at propranolol 
(Hemangeol, Inderal, Innopran); chlorpromazine; citalopram (Celexa); clarithromycin (Biaxin); gamot pampapayat; 
diuretics ('mga tabletas ng tubig'); droperidol (Inapsine); epinephrine (Primatene Mist); erythromycin (EES, Erythrocin); 
ilang mga gamot para sa hindi regular na tibok ng puso tulad ng amiodarone (Cordarone, Pacerone), disopyramide
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(Norpace), dofetilide (Tikosyn), flecainide (Tambocor), procainamide, quinidine (sa Nuedexta), at sotalol 
(Betapace); methadone (Dolophine, Methadose); mga gamot para sa sipon tulad ng phenylephrine 
(Sudafed PE), at pseudophedrine (Sudafed); monoamine oxidase (MAO) inhibitors kabilang ang 
isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Emsam, 
Zelapar), at tranylcypromine (Parnate); moxifloxacin (Avelox); mga steroid tulad ng dexamethasone, 
methylprednisolone (Depo-Medrol, Medrol, Solu-Medrol), at prednisone (Rayos); pimozide (Orap); 
theophylline (Theochron, Theo-24); at thioridazine. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin 
ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming 
iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa paglanghap ng indacaterol,

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang hika. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag gumamit ng indacaterol inhalation maliban 

kung ginagamit mo ito kasama ng isang inhaled steroid na gamot.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng diabetes, mga seizure, mataas na presyon ng dugo, hindi regular na tibok ng 

puso, pagpapahaba ng QT (isang hindi regular na ritmo ng puso na maaaring humantong sa pagkahimatay, pagkawala ng malay, mga 

seizure, o biglaang pagkamatay); o sakit sa puso o thyroid.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
gumagamit ng indacaterol na paglanghap, tawagan ang iyong doktor.

dapat mong malaman na ang paglanghap ng indacaterol ay minsan nagdudulot ng paghinga at hirap sa paghinga kaagad 

pagkatapos itong malanghap. Kung mangyari ito, tawagan kaagad ang iyong doktor. Huwag gumamit muli ng indacaterol 

inhalation maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na dapat mo.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Langhap ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag uminom ng higit sa isang dosis sa loob ng 24 na oras.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang paglanghap ng indacaterol ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

ubo

sakit sa lalamunan

tumutulong sipon

sakit ng ulo

pagduduwal

pagyanig ng isang bahagi ng katawan na hindi mo makontrol

kaba

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

kalamnan cramps
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pananakit ng kalamnan o buto

pamamaga ng mga braso o binti

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

pamamaga ng mukha, bibig, o dila, pantal, pantal, hirap sa paglunok o paghinga

mabilis, tibok, o hindi regular na tibok ng puso

pananakit ng dibdib

Ang paglanghap ng indacaterol ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Panatilihin ang gamot na ito sa packaging na pinasok nito, mahigpit na nakasara, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito 

sa temperatura ng silid at malayo sa liwanag, sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

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

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

pananakit ng dibdib

mabilis, tibok, o hindi regular na tibok ng puso

kaba
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612014.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


4/14/22, 3:27 PM Indacaterol Oral Inhalation: MedlinePlus Drug Information

pagyanig ng isang bahagi ng katawan na hindi mo makontrol

sakit ng ulo

tuyong bibig

pagduduwal

pagkahilo

matinding pagod

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

kalamnan cramps

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo (lalo na ang mga may kinalaman sa methylene blue), sabihin sa iyong doktor at 

sa mga tauhan ng laboratoryo na gumagamit ka ng indacaterol.

Huwag hayaan ang ibang tao na gumamit ng iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng 

iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Arcapta®

Huling Binago - 10/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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