
Коротка інструкція для медичного застосування препарату БЕРОДУАЛ®

СКЛАД: діючі речовини: іпратропію бромід, фенотеролу гідробромід; 1 мл (20 
крапель) розчину для інгаляцій містить іпратропію броміду 261 мкг, що 
еквівалентно 250 мкг іпратропію броміду безводного; фенотеролу гідробромі-
ду 500 мкг. 

ЛІКАРСЬКА ФОРМА. Розчин для інгаляцій. 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА. Препарати для лікування обструктивних 
захворювань дихальних шляхів. Адренергічні засоби в комбінац� з 
антихолінергічними засобами.
Код АТХ R03A L01.

ПОКАЗАННЯ. Профілактика та симптоматичне лікування хронічних 
обструктивних порушень прохідності дихальних шляхів: алергічна і неалергіч-
на (ендогенна) бронхіальна астма; астма, спричинена фізичним навантажен-
ням, та хронічний обструктивний бронхіт з емфіземою та без емфіземи. При 
довготривалій терап� необхідно призначати супутню протизапальну терапію. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Підвищена чутливість до фенотеролу гідроброміду, 
атропінподібних речовин або до інших компонентів препарату; гіпертрофічна 
обструктивна кардіоміопатія, тахіаритмія. 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Тільки для інгаляц� за допомогою 
небулайзера.
Лікування слід розпочинати і проводити під наглядом лікаря, наприклад в 
умовах стаціонару. Дозу слід підбирати індивідуально залежно від тяжкості 
гострого епізоду.** 

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ. Як і інші інгаляційні терап� лікарські засоби, БЕРОДУАЛ може 
викликати симптоми місцевого подразнення. Найпоширенішими побічними 
ефектами, виявленими під час клінічних досліджень, були кашель, відчуття 

сухості у роті, головний біль, тремор, фарингіт, нудота, запаморочення, 
дисфонія, тахікардія, прискорене серцебиття, блювання, підвищення 
систолічного артеріального тиску та нервозність.**  

ДІТИ. БЕРОДУАЛ застосовують у педіатричній практиці. Дітям віком до 6 
років препарат призначають тільки за умови медичного нагляду за станом 
пацієнта. 

ФАРМАКОДИНАМІКА. При одночасному застосуванні двох активних 
бронходилятаторів розширення бронхів відбувається шляхом реалізац� двох 
різних фармакологічних механізмів. Таким чином, дві активні речовини 
чинять комбіновану спазмолітичну дію на бронхіальні м’язи, що дає змогу 
широко застосовувати їх при захворюваннях бронхолегеневого апарату, 
пов’язаних з порушенням прохідності дихальних шляхів. Для ефективної 
комбінованої д� потрібна дуже невелика кількість бета-міметику, яка має 
забезпечити можливість індивідуального підбору дози та зменшення 
кількості побічних ефектів.** 

КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ. За рецептом. 

ВИРОБНИК. Істітуто де Анжелі С.р.л., Італія. Р.П. в Україні: UA/10751/01/01.

**Повна інформація міститься в Інструкц� для медичного застосування 
препарату БЕРОДУАЛ®.

Коротка інструкція для медичного застосування препарату БЕРОДУАЛ® Н

СКЛАД: діючі речовини: іпратропію бромід, фенотеролу гідробромід. 1 доза 
містить іпратропію броміду 21 мкг, що еквівалентно іпратропію броміду 
безводного 20 мкг; фенотеролу гідроброміду 50 мкг. 

ЛІКАРСЬКА ФОРМА. Аерозоль дозований. 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА. Препарати для лікування обструктивних 
захворювань дихальних шляхів. Адренергічні засоби у комбінац� з 
антихолінергічними засобами. Фенотерол та іпратропію бромід. 
Код АТС R03A L01. 

ПОКАЗАННЯ. Профілактика та симптоматичне лікування хронічних 
обструктивних порушень прохідності дихальних шляхів: алергічна і 
неалергічна (ендогенна) бронхіальна астма, астма, викликана фізичним 
навантаженням та хронічний обструктивний бронхіт з емфіземою чи без 
емфіземи; підготовка до «відкриття легень» та підтримка аерозольної 
терап� кортикостероїдами, муколітиками, сольовим розчином, кромогліциє-
вою кислотою та антибіотиками. При довготривалій терап� необхідно 
призначати супутню протизапальну терапію. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Підвищена чутливість до фенотеролу гідроброміду або 
до атропіноподібних речовин чи будь-яких допоміжних речовин цього 
препарату. Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія та тахіаритмія.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Дозу слід підбирати залежно від природи 
і тяжкості захворювання.** 

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ. Як і всі лікарські засоби, БЕРОДУАЛ® Н може мати побічні 
реакц�. Як і при іншій інгаляційній терап�, БЕРОДУАЛ® Н може спричинити 
симптоми місцевого подразнення. Найпоширенішими побічними ефектами, 
виявленими під час клінічних досліджень, були кашель, відчуття сухості у 
роті, головний біль, тремор, фарингіт, нудота, запаморочення, дисфонія, 

тахікардія, прискорене серцебиття, блювання, підвищення систолічного 
артеріального тиску та нервозність.** 

ДІТИ. Застосовують дітям віком від 6 років за призначенням лікаря та під 
наглядом дорослих. 

ФАРМАКОДИНАМІКА. При одночасному застосуванні двох активних 
бронходилятаторів розширення бронхів відбувається шляхом реалізац� 
двох різних фармакологічних механізмів. Таким чином, дві активні 
речовини чинять комбіновану спазмолітичну дію на бронхіальні м’язи, що 
дає змогу широко застосовувати їх при захворюваннях бронхолегеневого 
апарату, пов’язаних з порушенням прохідності дихальних шляхів. Для 
ефективної комбінованої д� потрібна дуже невелика кількість бета-мімети-
ку, яка має забезпечити можливість індивідуального підбору дози та 
зменшення кількості побічних ефектів.** 

КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ. За рецептом. 

ВИРОБНИК. Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина. Р.П. в 
Україні: UA/5322/01/01. 

* Комбінований лікарський засіб у різних лікарських формах та дозуваннях.
Інформація для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених 
виключно для спеціалістів у галузі охорони здоров’я, а також для 
розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах та інших 
наукових заходах з медичної тематики.

**Повна інформація міститься в Інструкц� для медичного застосування 
препарату БЕРОДУАЛ® Н.

ПРЕДСТАВНИЦТВО «Берінгер Інгельхайм РЦВ ГмбХ енд Ко КГ» в Україні: 
01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, 17 поверх; тел.: (044) 494-12-75.

Питання стосовно Медичної інформац�, будь ласка, надсилайте на електронну 
адресу: MEDUABIMedicalInformation.KBP@boehringer-ingelheim.com

АКТИВНИХ КОМПОНЕНТИ
β2-агоніст + М-холіноблокатор

РIВНI ПОЛЕГШЕННЯ
дрібні і великі бронхи
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