
Braltus® ile tedavi edilen 
hastalar için bilgiler

Turkiska



Bana niçin Braltus reçete edildi?

Kapsül kutusu

Şeffaf kapsül 

Tiotropium, KOAH için dünya çapında en sık reçete edilen 
koruyucu tedavilerden biridir. Etkisini, daha kolay nefes alabilmeniz 
için solunum yollarını rahatlatmak ve açmak şeklinde gösterir. 

Size daha önce kapsüllü tiotropium maddesi reçete edildi 
mi? Braltus, daha önceki ilacınızla aynı aktif maddeyi içerir ve 
aynı dozda tiotropium sağlar; ancak şimdi başka bir inhaler 
kullanıyorsunuz.  İnhalerler benzer şekilde kullanılır 
- Ancak, Braltus'u kullanmadan önce prospektüsü dikkatlice 
okuyunuz. Braltus kapsüllerini sadece Zonda inhalerlerinde 
kullanın.

Zonda inhaler

Doktorunuz size Braltus’u, kronik obstrüktif akciğer hastalığınızın (KOAH)1 
belirtilerinin azaltılması için koruyucu tedavi olarak reçete etmiş bulunuyor. 
Braltus, aktif madde olarak tiotropium içeren bir inhale ilaçtır. Braltus size 
hastalık belirtilerinizi yönetmede ve hafifletmede yardımcı olabilir.



Size her 30 günde bir kapsülleriniz ile birlikte Zonda® 
inhaler verilecektir. 

Doktorunuz, hemşire veya eczane personeli inhalerleri nasıl 
kullanacağınızı size gösterecektir, ancak ayrıca prospektüsü 
okuyabilir ya da www.medicininstruktioner.se sayfasındaki 
videoda gösterilen inhalasyon tekniğini izleyebilirsiniz.

Ne sıklıkta ilaç almalıyım?
Önerilen doz (18 yaşından büyük yetişkinler) günde bir kapsüldür. 
Kapsüllerin boş olduğundan emin olmak için iki kez teneffüs edin 
(aynı kapsül ile).

İlacımı almayı unuttuğum zaman ne 
yapmalıyım?

Dozunuzu almayı unutmanız halinde, bunu hatırlar hatırlamaz 
almalısınız. Ancak günde bir doz yeterlidir. Unutulan bir dozu telafi 
etmek için iki doz birden almayın.

Braltus’un size niçin reçete edildiği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız 
doktorunuza başvurunuz ya da prospektüsü okuyun.

Braltus’u nasıl kullanacağım?
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Braltus® (tiotropiumbromid), reçeteli ilaç. Kullanım: Tiotropium, 
kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişilere daha kolay 
nefes almaları için yardımcı olur. Uyarılar ve önlemler: Braltus’u 

almadan önce doktor, eczane personeli ya da hemşire ile görüşün. 
Braltus, KOAH hastalığınızın koruyucu tedavisi için tasarlanmıştır. 

Ani nefes darlığı nöbetleri, ıslıklı ya da hırıltılı nefes almanın tedavisi 
için kullanılmamalıdır. Ambalaj: Toz içeren kapsüllerle birlikte inhaler. 

Kullanmadan önce prospektüsü dikkatlice okuyun. 


