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Ви не можете собі уявити 
скільком пацієнтам 

з хронічним обструктивним 
захворюванням легень 

потрібна...

інгалегкість

ЗАВДЯКИ СПІОЛТО® РЕСПІМАТ® ВАШИМ ПАЦІЄНТАМ 
ІЗ ХОЗЛ НЕ ЗНАДОБИТЬСЯ ПРИКЛАДАТИ 
ДОДАТКОВИХ ЗУСИЛЬ ПІД ЧАС ІНГАЛЯЦІЇ ЛІКІВ1 

Виявляється, що деякі інгалятори, які використовуються  
для доставки ліків у легені при лікуванні ХОЗЛ потребують  
більшого зусилля від пацієнта під час вдиху, ніж інші.
ОДНАК ІНГАЛЯТОР РЕСПІМАТ® ПЕРЕТВОРЮЄ СПІОЛТО® 
НА АЕРОЗОЛЬНУ ХМАРКУ, ЯКА АКТИВНО ВИВІЛЬНЯЄТЬСЯ 
ТРИВАЛИЙ ЧАС І ПОВІЛЬНО РУХАЄТЬСЯ, ЩО ПОЛЕГШУЄ 
ІНГАЛЯЦІЮ ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ВАШИХ ПАЦІЄНТІВ.1,2

Це забезпечує потрапляння лікарського засобу глибоко 
в легені Вашого пацієнта.2-4 

1) Ciciliani AM et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:1565-1577. 
2) Anderson P et al. Chron Obstruct Pulmon Dis. 2006;1(3):251-259. 
3) Pitcairn G et al. J Aerosol Med. 2005;18(3):264-272. 4) Newman SP et al. Chest. 1998;113(4):957-963. 

Коротка інструкція для медичного застосування лікарського засобу Спіолто® Респімат®
Склад: діючі речовини: тіотропій, олодатерол; 1 інгаляція містить 2,5 мкг тіотропію (у вигляді броміду моногідрату), 2,5 мкг олодатеролу (у вигляді 
гідрохлориду); допоміжні речовини: бензалконію хлорид, динатрію едетат дигідрат, вода очищена, кислота хлористоводнева 1М. Лікарська форма. 
Розчин для інгаляції. Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин для інгаляції. Фармакотерапевтична група. Препарати для 
лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів. Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними. Код АТХ R03A L06. Показання. 
Підтримуюча бронхолітична терапія для полегшення симптомів у дорослих пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). 
Протипоказання. Підвищена чутливість до діючих речовин або до інших компонентів препарату. Підвищена чутливість до атропіну або його похідних, 
наприклад до іпратропію або окситропію, в анамнезі. Спосіб застосування та дози.* Лікарський засіб призначений тільки для інгаляційного 
застосування. Картридж можна використовувати тільки з інгаляційним пристроєм РЕСПІМАТ. Два вдихи за допомогою інгалятора РЕСПІМАТ 
містять одну дозу. Рекомендована доза становить 5 мкг тіотропію та 5 мкг олодатеролу у вигляді двох вдихів за допомогою інгалятора РЕСПІМАТ 
один раз на добу в один і той же час доби. Не слід перевищувати рекомендовану дозу. Побічні реакції.* Багато із зазначених небажаних ефектів 
можна віднести до антихолінергічних властивостей тіотропію броміду або до ß2-адренергічних властивостей олодатеролу. Категорія відпуску. 

За рецептом. Виробник. Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ. Реєстраційне посвідчення. UA/15523/01/01. Термін дії реєстраційного посвідчення: 
з 10.11.2016 по 10.11.2021. *Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу Спіолто® Респімат®. 
Інформація про лікарський засіб для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених виключно для професіоналів сфери охорони здоров’я, 
а також для розповсюдження під час проведення семінарів, конференцій, симпозіумів на медичну тематику або у якості індивідуально спрямованої 
інформації згідно потреб конкретних професіоналів сфери охорони здоров’я.
Питання стосовно медичної інформації, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: MEDUABIMedicalInformation.KBP@boehringer-ingelheim.com
При підозрі на побічні реакції, з питаннями щодо якості та помилок при застосуванні лікарських засобів компанії «Берінгер Інгельхайм», що мають 
відношення до викладеного вище, слід звертатися за телефоном: +380 44 494 12 75, факсом +380 44 494 12 71, або електронною поштою:  
PV_local_Ukraine@boehringer-ingelheim.com
Представництво «Берінгер Інгельхайм РЦВ ГмбХ енд Ко КГ» в Україні: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 28А, 3 поверх; тел.: (044) 494-12-75. 
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