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КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ*:
БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР (BUFOMIX EASYHALER) Склад: діючі речовини: 1 доза містить будесоніду 160 мкг і формотеролу фумарату дигідрату 4,5 мкг; допоміжна речовина: лактози моногідрат. Лікарська форма. Порошок для 
інгаляцій. Показання. Буфомікс Ізіхейлер показаний для регулярного лікування бронхіальної астми, коли застосування комбінації (інгаляційних кортикостероїдів і агоністів β

2
-адренорецепторів тривалої дії) є доцільним: для 

пацієнтів, у яких не досягається адекватний контроль за допомогою інгаляційних кортикостероїдів і агоністів β
2
-адренорецепторів короткотривалої дії, які застосовують «за потреби», або для пацієнтів, у яких вже досягнутий 

адекватний контроль при застосуванні як інгаляційних кортикостероїдів, так і агоністів β
2
-адренорецепторів тривалої дії. Протипоказання. Підвищена чутливість до будесоніду, формотеролу чи лактози (яка містить невелику 

кількість молочного білка). Рекомендовані дози. Дорослі від 18 років: 1–2 інгаляції двічі на добу. Деяким пацієнтам може потребуватися до 4 інгаляцій двічі на добу (максимальна доза). Діти віком 12–17 років: 1–2 інгаляції двічі на добу. 
Діти віком до 12 років: Буфомікс Ізіхейлер не рекомендується дітям до 12 років. Р. П. № UA/14855/01/01.

БУДЕСОНІД ІЗІХЕЙЛЕР (BUDESONIDE EASYHALER) Склад: діюча речовина: будесонід; 1 доза містить будесоніду 200 мкг. Лікарська форма. Порошок для інгаляцій. Показання. Персистуюча астма легкого, помірного і важкого 
перебігу. Будесонід Ізіхейлер не підходить для лікування гострих нападів астми. Протипоказання. Підвищена чутливість до будесоніду чи лактози (яка містить невелику кількість молочних білків). Спосіб застосування та дози. 
Дозування препарату Будесонід Ізіхейлер слід підбирати індивідуально. Доза завжди має бути знижена до мінімальної, необхідної для забезпечення ефективного контролю перебігу бронхіальної астми. Дозування двічі на добу. 
Дорослі (у тому числі літні пацієнти) і підлітки віком від 12 років: на початку терапії, при тяжкому перебігу астми, при зниженні дози або при скасуванні пероральних глюкокортикостероїдів доза становить 200–1600 мкг на добу, 
розподілена на 2 інгаляції. Легкий або помірний перебіг астми: доза становить 200–800 мкг на добу, розподілена на 2  інгаляції. У періоди тяжкого перебігу астми добова доза може бути збільшена до 1600 мкг, розподілена 
на  2 інгаляції. Діти віком 5–12 років: доза становить 200–800 мкг на добу, розподілена на 2 інгаляції. У періоди тяжкого перебігу астми добову дозу можна збільшити до 800 мкг. Дозування один раз на добу. Дорослі (у тому числі 
літні пацієнти) і підлітки віком від 12 років: доза становить 200–800 мкг на добу при бронхіальній астмі легкого і помірного перебігу у пацієнтів, які раніше не отримували інгаляційні глюкокортикостероїди. Пацієнтам, у яких перебіг 
захворювання вже контролювався інгаляційними стероїдами, дозу можна збільшити до 800 мкг на добу. Діти віком 5–12 років: доза становить 200–400 мкг на добу при бронхіальній астмі легкого і помірного перебігу у пацієнтів, 
які раніше не отримували інгаляційні глюкокортикостероїди або у яких перебіг захворювання вже контролювався інгаляційними стероїдами, що призначаються двічі на добу. Р. П.  № UA/14857/01/01.

ФОРМОТЕРОЛ ІЗІХЕЙЛЕР (FORMOTEROL EASYHALER) Склад: діюча речовина: формотерол; доза, що виходить із мундштука, містить 12 мкг формотеролу фумарату дигідрату. Лікарська форма. Порошок для інгаляцій. Показання. Лікування бронхіальної 
астми у пацієнтів, які використовують інгаляційні кортикостероїди або які потребують лікування β

2
-агоністами тривалої дії. Для зменшення симптомів обструкції дихальних шляхів у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ),  

які потребують лікування β
2
-агоністами тривалої дії. Протипоказання. Підвищена чутливість до формотеролу фумарату чи лактози моногідрату (містить невелику кількість молочних білків). Підвищена чутливість до інших β

2
-адренергічних стимуляторів. Тахіаритмія, 

атріовентрикулярна блокада третього ступеня, ідіопатичний підклапанний аортальний стеноз, гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія, тиреотоксикоз. Пацієнти з підозрюваним чи відомим подовженням інтервалу QT (QTc >0,44 сек). Спосіб застосування 
та дози. Спосіб застосування — інгаляційно. Дорослі (у тому числі літні пацієнти) та діти віком від 12 років. Бронхіальна астма. Регулярна підтримуюча терапія: 1 інгаляція (12 мкг) 2 рази на добу. У випадку тяжких захворювань цей режим дозування можна збільшити 
до 2 інгаляцій (24 мкг) 2 рази на добу. Максимальна добова доза складає 4 інгаляції (48 мкг) на добу. Хронічне обструктивне захворювання легень. Регулярна підтримуюча терапія: 1 інгаляція (12 мкг) 2 рази на добу. Максимальна добова доза складає 2 інгаляції 
(1 інгаляція 2 рази на добу). Діти віком 6–12 років. Бронхіальна астма. Регулярна підтримуюча терапія: 1 інгаляція (12 мкг) 2 рази на добу. Максимальна добова доза складає 24  мкг. Р. П. № UA/14856/01/01.

Інформаційний матеріал для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, 
симпозіумах з медичної тематики. Не є рекламою. 

1. Tamási L, Szilasi M, Gálffy G. Clinical effectiveness of budesonide/formoterol Easyhaler® for patients with poorly controlled 
obstructive airway disease: a real-world study of patient-reported outcomes. Adv Ther 2018;35(8):1140–52.

* Детальну інформацію можна отримати у представника «Юрія-Фарм» та в інструкції для медичного застосування.

Із застосуванням 
ІЗІХЕЙЛЕР відзначають
покращення контролю БА 
і ХОЗЛ — у складі терапії 
першої лінії та після  
переходу з іншого  
лікування1
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ТОВ «Оріон Фарма Юкрейн»
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Бізнес–центр, офіс 343
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Представництво в Києві:
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
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Офіційний партнер Оріон Корпорейшн в Україні: ТОВ «Юрія-Фарм».
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