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Занамивир орална инхалация
произнася се като (za na' mi veer)

защо е предписано това лекарство?

Zanamivir се използва при възрастни и деца на възраст най-малко 7 години за лечение на някои видове грип („грип“) при 

хора, които са имали симптоми на грип за по-малко от 2 дни. Това лекарство се използва и за предотвратяване на някои 

видове грип при възрастни и деца на възраст най-малко 5 години, когато са прекарали време с някой, който има грип, 

или когато има грипна епидемия. Zanamivir е в клас лекарства, наречени инхибитори на невраминидаза. Действа, като 

спира растежа и разпространението на грипния вирус в тялото ви. Zanamivir помага да се съкрати времето, през което 

имате симптоми на грип като запушен нос, възпалено гърло, кашлица, мускулни болки, умора, слабост, главоболие, 

треска и втрисане.

как трябва да се използва това лекарство?

Zanamivir идва като прах за вдишване (вдишване) през устата. За лечение на грип обикновено се вдишва два пъти дневно 

в продължение на 5 дни. Трябва да вдишвате дозите с интервал от около 12 часа и по едно и също време всеки ден. 

Въпреки това, на първия ден от лечението, Вашият лекар може да Ви каже да вдишвате дозите по-близо една до друга. За 

да се предотврати разпространението на грип при хора, живеещи в едно домакинство, занамивир обикновено се вдишва 

веднъж дневно в продължение на 10 дни. За да се предотврати разпространението на грип в общността, занамивир 

обикновено се вдишва веднъж дневно в продължение на 28 дни. Когато използвате занамивир за предотвратяване на 

грип, той трябва да се вдишва 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 занамивир точно както е 

указано.

Zanamivir се предлага с пластмасов инхалатор, наречен Diskhaler (устройство за вдишване на прах) и пет Rotadisks (кръгли 

фолио-блистерни опаковки, всяка от които съдържа четири блистера с лекарства). Занамивир на прах може да се вдишва 

само с предоставения Diskhaler. Не изваждайте праха от опаковката, не го смесвайте с каквато и да е течност и не го 

вдишвайте с друго устройство за вдишване. Не поставяйте дупка и не отваряйте блистерна опаковка с лекарства, докато 

не вдишвате доза с Diskhaler.

Прочетете внимателно инструкциите на производителя, които описват как да приготвите и вдишвате доза занамивир с помощта 

на Diskhaler. Не забравяйте да попитате Вашия фармацевт или лекар, ако имате въпроси относно това как да приготвите или 

вдишвате това лекарство.

Ако използвате инхалаторно лекарство за лечение на астма, емфизем или други проблеми с дишането и е планирано да 

използвате това лекарство по едно и също време със занамивир, трябва да използвате обичайния си инхалатор
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лекарство преди да използвате занамивир.

Използването на инхалатора от дете трябва да се наблюдава от възрастен, който разбира как да използва занамивир 

и е бил инструктиран за употребата му от доставчик на здравни услуги.

Продължете да приемате занамивир, дори ако започнете да се чувствате по-добре. Не спирайте приема на занамивир, без да говорите с Вашия 

лекар.

Ако се почувствате по-зле или развиете нови симптоми по време на или след лечението, или ако симптомите на грипа Ви не започнат да се 

подобряват, обадете се на Вашия лекар.

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

други употреби на това лекарство

Zanamivir може да се използва за лечение и предотвратяване на инфекции от грип A (H1N1).

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 занамивир,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към занамивир, други лекарства, хранителни 
продукти или лактоза (млечни протеини).

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и 

билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на 

Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали астма или други проблеми с дишането; бронхит (подуване на дихателните пътища, 

които водят до белите дробове); емфизем (увреждане на въздушните торбички в белите дробове); или сърдечно, бъбречно, чернодробно или 

друго белодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате занамивир, обадете се на Вашия лекар.

трябва да знаете, че занамивир може да причини сериозни или животозастрашаващи проблеми с дишането, по-
често при пациенти със заболяване на дихателните пътища като астма или емфизем. Ако имате проблеми с 
дишането или имате хрипове или задух след дозата занамивир, спрете да използвате занамивир и незабавно 
потърсете медицинска помощ. Ако имате затруднено дишане и ви е предписано спасително лекарство, използвайте 
незабавно вашето спасително лекарство и след това се обадете за медицинска помощ. Не вдишвайте повече 
занамивир, без първо да говорите с Вашия лекар.

трябва да знаете, че хората, особено децата и тийнейджърите, които имат грип, могат да станат объркани, възбудени или 

тревожни и може да се държат странно, да имат гърчове или да халюцинират (виждат неща или чуват гласове, които не 

съществуват), или да се наранят или да се самоубият . Вие или вашето дете може да развиете тези симптоми, независимо 

дали вие или вашето дете използвате занамивир или не и симптомите могат да започнат скоро след започване на лечението, 

ако използвате лекарството. Ако детето ви има грип, трябва да наблюдавате поведението му много внимателно и незабавно 

да се обадите на лекар, ако то се обърка или се държи необичайно. Ако имате грип, вие, вашето семейство или вашият 

болногледач трябва незабавно да се обадите на лекар, ако се объркате, се държите необичайно или мислите да се нараните. 

Бъдете сигурни, че вашето семейство
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или болногледачът знае кои симптоми може да са сериозни, за да могат да се обадят на лекар, ако не можете да 
потърсите лечение сами.

попитайте Вашия лекар дали трябва да получавате ваксина срещу грип всяка година. Zanamivir не замества годишната 

ваксина срещу грип. Ако сте получили или планирате да получите интраназална противогрипна ваксина (FluMist; грипна 

ваксина, която се впръсква в носа), трябва да уведомите Вашия лекар, преди да приемете занамивир. Zanamivir може да 

повлияе на активността на интраназалната грипна ваксина, ако се приема до 2 седмици след или до 48 часа преди 

прилагането на ваксината.

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?

Ако забравите да вдишате доза, вдишайте я веднага щом си спомните. Ако остават 2 часа или по-малко до следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вдишвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Ако 

пропуснете няколко дози, обадете се на Вашия лекар, за да разберете какво да правите.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Zanamivir може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми 
е тежък или не изчезва:

световъртеж

дразнене на носа

болки в ставите

Ако получите някой от следните симптоми или тези, споменати в раздела СПЕЦИАЛНИ 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

затруднено дишане

хрипове

недостиг на въздух

копривна треска

обрив

сърбеж

затруднено преглъщане

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

дрезгавост

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

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, и далеч от деца. Съхранявайте го при стайна 

температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

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]

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.

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.

каква друга информация трябва да знам?

Трябва да поддържате правилна хигиена, да миете ръцете си често и да избягвате ситуации като споделяне на чаши и 

прибори, които могат да разпространят грипния вирус на другите.

Diskhaler трябва да се използва само за занамивир. Не използвайте Diskhaler, за да приемате други лекарства, които 

вдишвате.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Вашата рецепта вероятно не може да се презарежда.

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

Реленца®

Последна редакция - 15.01.2018 г

Научете как да цитирате тази страница
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Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г
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