Polska

Informacje dla pacjentów
stosujących Braltus®

Dlaczego zapisano mi lek Braltus?
Pana(-i) lekarz przepisał Panu(-i) lek Braltus w ramach terapii podtrzymującej jako
lek łagodzący objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)1, na którą
Pan(i) cierpi. Braltus to lek do inhalacji, który zawiera tiotropium jako substancję
czynną. Braltus pomaga żyć z POChP, łagodząc objawy tej choroby.
Inhalator Zonda
Pojemnik z
kapsułkami

Przejrzysta kapsułka
Tiotropium (bromek tiotropiowy) to najczęściej przepisywany
lek w ramach terapii podtrzymującej przeciwko POChP na całym
świecie. Jego działanie polega na rozluźnianiu i udrożnianiu dróg
oddechowych, aby choremu było łatwiej oddychać.
Czy zdarzyło się Panu(-i) wcześniej przyjmować tiotropium
w kapsułkach? Braltus zawiera taką samą substancję czynną
oraz taką samą dawkę tiotropium jak wcześniejsze lekarstwa,
jednak teraz otrzymał(a) Pan(i) inny inhalator. Obsługa inhalatora
jest podobna – należy jednak przed przyjęciem leku przeczytać
załączoną ulotkę. Kapsułki Braltus wolno przyjmować wyłącznie
przez inhalator Zonda.

Jak używać leku Braltus?
Pana(-i) lekarz, pielęgniarka lub obsługujący Pana(-ią) farmaceuta
pokaże, jak należy używać inhalatora, jednak warto również
przeczytać dołączoną ulotkę lub obejrzeć film instruktażowy
pokazujący sposób użycia inhalatora na stronie
www.medicininstruktioner.se

Jak często należy przyjmować lek?
Zalecana dawka (dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia) to
jedna cała kapsułka raz na dobę. Należy przyjąć dawkę wziewną
dwukrotnie (używając tej samej kapsułki), aby mieć pewność, że
kapsułka została całkowicie opróżniona.

Co mam zrobić, jeśli zapomnę przyjąć lek?
Jeśli zapomni Pan(i) przyjąć lek, należy to zrobić natychmiast, jak
tylko zda sobie Pan(i) z tego sprawę. Jednak jedna dawka dziennie
jest wystarczająca. Nie należy przyjmować dwóch dawek jednego
dnia, aby uzupełnić dawkę pominiętą.

Aby uzyskać wyjaśnienie, dlaczego zapisano Panu(-i) Braltus, proszę się
skontaktować ze swoim lekarzem lub zapoznać z treścią ulotki dla pacjenta.

Co 30 dni otrzyma Pan(i) nowy inhalator Zonda® razem
z kapsułkami.

Braltus® (bromek tiotropiowy), lek wydawany wyłącznie z przepisu
lekarza. Wskazanie: Tiotropium ułatwia oddychanie osobom cierpiącym
na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Ostrzeżenia i środki
ostrożności: Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Braltus należy
zasięgnąć porady lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Braltus jest
przeznaczony do leczenia podtrzymującego przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc (POChP). Nie służy do stosowania przy nagłych atakach
duszności czy rzężącego lub świszczącego oddechu. Opakowanie:
inhalator, kapsułki z proszkiem. Przed użyciem należy przeczytać
dokładnie załączoną ulotkę.
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