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Zanamivir prin inhalare orală
pronunțat ca (za na' mi veer)

de ce este prescris acest medicament?

Zanamivir este utilizat la adulți și copii cu vârsta de cel puțin 7 ani pentru a trata unele tipuri de gripă („gripă”) la 

persoanele care au avut simptome ale gripei de mai puțin de 2 zile. Acest medicament este, de asemenea, utilizat pentru a 

preveni unele tipuri de gripă la adulți și copiii cu vârsta de cel puțin 5 ani, când au petrecut timp cu cineva care are gripă 

sau când există un focar de gripă. Zanamivir face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de neuraminidază. 

Funcționează prin oprirea creșterii și răspândirii virusului gripal în corpul dumneavoastră. Zanamivir ajută la scurtarea 

timpului în care aveți simptome gripale, cum ar fi congestie nazală, dureri în gât, tuse, dureri musculare, oboseală, 

slăbiciune, dureri de cap, febră și frisoane.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Zanamivir se prezintă sub formă de pulbere pentru inhalare (inspirare) pe cale orală. Pentru a trata gripa, este de 
obicei inhalat de două ori pe zi timp de 5 zile. Ar trebui să inhalați dozele la aproximativ 12 ore una dintre ele și la 
aceeași oră în fiecare zi. Cu toate acestea, în prima zi de tratament, medicul dumneavoastră vă poate spune să 
inhalați dozele mai aproape. Pentru a preveni răspândirea gripei la persoanele care locuiesc în aceeași gospodărie, 
zanamivirul este de obicei inhalat o dată pe zi timp de 10 zile. Pentru a ajuta la prevenirea răspândirii gripei într-o 
comunitate, zanamivirul este de obicei inhalat o dată pe zi timp de 28 de zile. Când utilizați zanamivir pentru a 
preveni gripa, acesta trebuie inhalat aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe 
eticheta rețetei și cereți-i medicului sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Utilizați 
zanamivir exact conform instrucțiunilor.

Zanamivir vine cu un inhalator din plastic numit Diskhaler (dispozitiv pentru inhalarea pulberii) și cinci Rotadisks (pachete 

cu blistere circulare din folie care conțin fiecare câte patru blistere de medicamente). Pulberea de Zanamivir poate fi 

inhalată numai folosind Diskhaler-ul furnizat. Nu scoateți pulberea din ambalaj, nu o amestecați cu orice lichid și nu o 

inhalați cu orice alt dispozitiv de inhalare. Nu introduceți o gaură și nu deschideți niciun blister de medicamente până când 

nu inhalați o doză cu Diskhaler.

Citiți cu atenție instrucțiunile producătorului care descriu cum să pregătiți și să inhalați o doză de zanamivir folosind 

Diskhaler. Asigurați-vă că întrebați farmacistul sau medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări despre cum să pregătiți 

sau să inhalați acest medicament.

Dacă utilizați un medicament inhalat pentru a trata astmul, emfizemul sau alte probleme de respirație și sunteți 

programat să utilizați acel medicament în același timp cu zanamivir, ar trebui să utilizați medicamentul inhalat obișnuit.
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medicamente înainte de a utiliza zanamivir.

Utilizarea inhalatorului de către un copil ar trebui să fie supravegheată de un adult care înțelege cum să utilizeze zanamivir și 

a fost instruit în utilizarea acestuia de către un furnizor de asistență medicală.

Continuați să luați zanamivir chiar dacă începeți să vă simțiți mai bine. Nu încetați să luați zanamivir fără a discuta cu medicul 

dumneavoastră.

Dacă vă simțiți mai rău sau dezvoltați noi simptome în timpul sau după tratament sau dacă simptomele gripei nu încep să se îmbunătățească, 

adresați-vă medicului dumneavoastră.

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

există utilizări pentru acest medicament

Zanamivir poate fi utilizat pentru tratarea și prevenirea infecțiilor cauzate de gripa A (H1N1).

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 zanamivir,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la zanamivir, la orice alte medicamente, la orice produs 

alimentar sau la lactoză (proteine   din lapte).

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie 

nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată astm bronșic sau alte probleme de respirație; bronșită 
(umflarea căilor de aer care duc la plămâni); emfizem (afectarea pungilor de aer din plămâni); sau boli ale inimii, rinichilor, 
ficatului sau altor plămâni.

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

timp ce luați zanamivir, adresați-vă medicului dumneavoastră.

trebuie să știți că zanamivir poate provoca probleme respiratorii grave sau care pun viața în pericol, mai frecvent la 
pacienții cu o boală a căilor respiratorii, cum ar fi astmul sau emfizemul. Dacă aveți dificultăți de respirație sau aveți 
respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație după doza de zanamivir, încetați să utilizați zanamivir și solicitați 
imediat asistență medicală. Dacă aveți dificultăți de respirație și vi s-a prescris un medicament de salvare, utilizați 
imediat medicamentul de salvare și apoi apelați la asistență medicală. Nu mai inhalați zanamivir fără a discuta mai 
întâi cu medicul dumneavoastră.

trebuie să știți că oamenii, în special copiii și adolescenții, care au gripă pot deveni confuzi, agitați sau anxioși și pot 
avea un comportament ciudat, pot avea convulsii sau pot halucinați (văd lucruri sau auzi voci care nu există), sau se pot 
răni sau se sinucid. . Dvs. sau copilul dumneavoastră puteți dezvolta aceste simptome indiferent dacă dumneavoastră 
sau copilul dumneavoastră utilizați zanamivir, iar simptomele pot începe la scurt timp după începerea tratamentului 
dacă utilizați medicamentul. Dacă copilul dumneavoastră are gripă, ar trebui să îi urmăriți foarte atent comportamentul 
și să sunați imediat medicul dacă devine confuz sau se comportă anormal. Dacă aveți gripă, dumneavoastră, familia sau 
îngrijitorul dumneavoastră ar trebui să sunați imediat medicul dacă vă confuzi, vă comporți anormal sau vă gândiți să 
vă faceți rău. Asigurați-vă că familia dvs
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sau îngrijitorul știe ce simptome pot fi grave, așa că poate suna medicul dacă nu puteți căuta singur 
tratament.

întrebați medicul dumneavoastră dacă ar trebui să vă vaccinați antigripal în fiecare an. Zanamivir nu ia locul unui vaccin anual 
antigripal. Dacă ați primit sau intenționați să primiți vaccinul intranazal antigripal (FluMist; vaccin antigripal care este pulverizat 
în nas), trebuie să spuneți medicului dumneavoastră înainte de a lua zanamivir. Zanamivir poate interfera cu activitatea 
vaccinului intranazal antigripal dacă este administrat cu până la 2 săptămâni după sau cu până la 48 de ore înainte de 
administrarea vaccinului.

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?

Dacă uitați să inhalați o doză, inhalați-o imediat ce vă amintiți. Dacă sunt 2 ore sau mai puțin până la următoarea doză, 

săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu inhalați o doză dublă pentru a compensa doza 

uitată. Dacă omiteți mai multe doze, sunați la medicul dumneavoastră pentru a afla ce să faceți.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Zanamivir poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

ameţeală

iritația nasului

dureri articulare

Dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome sau cele menționate în secțiunea PRECAUȚII 
SPECIALE, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră:

respiratie dificila

respiraţie şuierătoare

dificultăți de respirație

urticarie

eczemă

mâncărime

dificultate la inghitire

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

răguşeală

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

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse 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).
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ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a intrat și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura 
camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

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]

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.

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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Ar trebui să mențineți igiena adecvată, să vă spălați frecvent mâinile și să evitați situații precum împărțirea 

paharelor și a ustensilelor care pot răspândi virusul gripal altora.

Diskhaler ar trebui utilizat numai pentru zanamivir. Nu utilizați Diskhaler pentru a lua alte medicamente pe care le 

inhalați.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Rețeta dumneavoastră probabil nu poate fi reîncărcată.

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

Relenza®

Ultima revizuire - 15.01.2018
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