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RESPIMAT®

Navštívte nás na
www.respimat.sk

Vynovený dizajn ponúka 
pacientom vylepšené funkcie:1

JEDNODUCHÁ manipulácia1

Lepšie uchopiteľný pri dennom používaní 1 

Dávkovanie na 30 dní

Vylepšený indikátor dávok:   
ukazuje zostávajúce dávky

Jednoducho čitateľný1

Jasný ukazovateľ výmeny 
náplne 

 

Môže sa opakovane použiť 
až so 6 náplňami1-4

 

Potreba iba 2 kusov inhalátora za rok

Jednoduchá výmena náplne1

Vložte novú náplň
Zatlačte smerom dole, 

kým neklikne
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DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA   
pre pacientov, 
ktorí používajú 

RESPIMAT® 

Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor, 

  
k 1.9.2019 uvádzame na trh 

vylepšený RESPIMAT®, navrhnutý pre jednoduchú 

manipuláciu a šetrný k životnému prostrediu.  

Vylepšený inhalátor dodáva do pľúc rovnakú 

jemnú hmlovinu ako pôvodný RESPIMAT®.

Podobne ako pri pôvodnom inhalátore 

RESPIMAT® sa jemná hmlovina jednoducho 

inhaluje a napomáha preniknutiu liečiva 

hlboko do pľúc pacienta.2-5

 

S úctou

Boehringer Ingelheim 

RESPIMAT® tím

POZOR: 

Pre nový vylepšený RESPIMAT® budú platiť nové kódy

TERAZ S VYLEPŠENÝMI 
FUNKCIAMI 

 

MENEJ
PLASTOV

1) Dhand R. et al., Int J COPD 2019.DOI 10.2147.COPD.S190639  2) Spiolto® Respimat® Súhrn charakteristických vlastností lieku, marec 2019. 3) Dalby R et al. Int J Pharm. 2004;283(1-2):1-9. 4) Chapman KR, et al. Eur Respir Rev 
2005;14(96):117–122;. 5) Newman SP, et al. Chest 1998;113:957-63. 6) Spiriva® Respimat® Súhrn charakteristických vlastností lieku, marec 2019. 7) Striverdi® Respimat® Súhrn charakteristických vlastností lieku, marec 2019.  

Pre liek STRIVERDI® RESPIMAT® nebudú dostupné samostatne náplne pre inhalátor na 
opakované použitie.

ŠUKL kód Názov lieku Forma

0872D Spiolto® RESPIMAT® 1x opakovane použ. inhalátor 
  a 1x náplň (1x 60 vstrekov)

0874D Spiolto® RESPIMAT® 1x náplň (1x 60 vstrekov)

0876D Spiriva® RESPIMAT® 1x opakovane použ. inhalátor 
  a 1x náplň (1x 60 vstrekov)

0878D Spiriva® RESPIMAT® 1x náplň (1x 60 vstrekov)

0880D Striverdi® RESPIMAT® 1x opakovane použ. inhalátor 
  a 1x náplň (1x 60 vstrekov)

Unikátna hmlovina, spo¾ahlivé dodanie.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Vajnorská 100/B, 
831 04 Bratislava, Slovenská republika, 
Tel.: +421 2 5810 1211, Fax.+421 2 5810 1277, 
e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com, www.boehringer-ingelheim.com

Používajte
opakovane,

pre lepší
zajtrajšok

Nezabudnite si prosím aktualizovať platnú 
kategorizáciu od 1.9.2019 pre zobrazenie 
nových Respimatov. 

PC-SK-100345



SKRÁTENÉ INFORMÁCIE O LIEKU
Názov lieku: Spiolto Respimat 2,5 mikrogramu/2,5 mikrogramu, inhalačný roztok. Zloženie lieku: Podaná dávka je 2,5 mikrogramu tiotropia a 2,5 mikrogramu olodaterolu 
na jeden vstrek. Dva vstreky je jedna liečebná dávka. Lieková forma: Číry, bezfarebný inhalačný roztok. Indikácie: Bronchodilatans na udržiavaciu liečbu na zmiernenie 
príznakov u dospelých pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP). Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka pre dospelých je 5 
mikrogramov tiotropia a 5 mikrogramov olodaterolu podaná v dvoch vstrekoch z inhalátora Respimat jedenkrát denne, vždy v rovnakom čase. Kontraindikácie: Precitlivenosť 
na tiotropium, olodaterol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Precitlivenosť na atropín alebo jeho deriváty, napr. ipratropium alebo oxitropium, v anamnéze. Špeciálne 
upozornenia: Nemá sa používať pri astme. Nie je indikovaný na liečbu akútnych záchvatov bronchospazmu. Môže viesť k paradoxnému bronchospazmu. Má sa podávať 
opatrne u pacientov s glaukómom so zatvoreným uhlom, hyperpláziou prostaty alebo obštrukciou hrdla močového mechúra. Sucho v ústach môže pri dlhodobom používaní 
viesť k zubnému kazu. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa liek podáva len ak očakávaný prínos prevyšuje potenciálne riziko. U pacientov s poruchami srdca 
a srdcovej činnosti sa má liek podávať s opatrnosťou. U niektorých pacientov je  možná hypokaliémia. Vysoké dávky môžu viesť k zvýšeniu hladiny glukózy v plazme. 
Opatrnosť potrebná pri plánovaných operáciách. Nemá sa používať v kombinácii s inými liekmi, ktoré obsahujú dlhodobo pôsobiace beta2-adrenergné agonisty. Nemá sa 
používať viac než jedenkrát denne. Obsahuje benzalkóniumchlorid ako pomocnú látku. Liekové a iné interakcie: Spiolto Respimat sa používa súbežne s inými liekmi na 
CHOCHP vrátane krátkodobo pôsobiacich sympatomimetických bronchodilatancií a inhalačných kortikosteroidov bez klinických dôkazov liekových interakcií. Gravidita 
a laktácia: O používaní u tehotných žien je veľmi obmedzené množstvo údajov. Nežiaduce účinky: Menej časté: závraty, bolesti hlavy, tachykardia, kašeľ, dysfónia, 
sucho v ústach. Spôsob uchovávania: Neuchovávať v mrazničke. Držiteľ rozhodnutia o registrácií: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim nad Rýnom, 
Nemecko. Dátum revízie: Marec 2019.

Názov lieku: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov, inhalačný roztok. Zloženie lieku: Podaná dávka je 2,5 mikrogramov tiotropia na jeden vstrek, čo je ekvivalentné 3,124 
mikrogramom tiotropiumbromidu monohydrátu. Dva vstreky obsahujú jednu liečebnú dávku. Lieková forma: inhalačný roztok. Indikácie: CHOCHP: Tiotropium je indikované 
ako bronchodilatans na udržiavaciu liečbu na zmiernenie  príznakov u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou  pľúc. Astma: Spiriva Respimat je indikovaný ako 
prídavná udržiavacia bronchodilatačná liečba pacientom so závažnou astmou vo veku 6 rokov a starším, u ktorých sa v predchádzajúcom roku vyskytla jedna alebo viac 
závažných exacerbácií astmy. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka pre dospelých je 5 mikrogramov tiotropia podaná v dvoch vstrekoch z Respimat 
inhalátora jedenkrát denne, vždy v rovnakom čase. U dospelých pacientov so závažnou astmou sa má tiotropium používať ako prídavná liečba k inhalačným kortikosteroidom 
(≥ 800 μg budezonidu/denne alebo ekvivalent) a najmenej k jednej kontrolnej liečbe. Pediatrická populácia: Astma: Odporúčaná dávka pre pacientov vo veku 6 až 17 
rokov je 5 mikrogramov tiotropia podaných vo dvoch vstrekoch z inhalátora Respimat raz denne, vždy v rovnakom čase. U dospievajúcich (12 - 17 rokov) so závažnou 
astmou sa má tiotropium používať ako prídavná liečba k inhalačným kortikosteroidom (> 800 - 1600 μg budezonidu/denne alebo ekvivalent) a jednej kontrolnej liečbe alebo 
ako prídavná liečba k inhalačným kortikosteroidom (400 - 800 μg budezonidu/denne alebo ekvivalent) k dvom kontrolným liečbam. Pre deti (6 - 11 rokov) so závažnou 
astmou sa má tiotropium používať ako prídavná liečba k inhalačným kortikosteroidom (> 400 μg budezonidu/denne alebo ekvivalent) a jednej kontrolnej liečbe alebo ako 
prídavná liečba k inhalačným kortikosteroidom (200 - 400 μg budezonidu/deňnne alebo ekvivalent) k dvom kontrolným liečbam. Účinnosť a bezpečnosť Spirivy Respimat 
u detí vo veku 6 - 17 rokov so stredne závažnou astmou neboli stanovené. CHOCHP: Pre deti a dospievajúcich do 18 rokov nie je použitie Spirivy Respimat relevantné. 
Účinnosť a bezpečnosť Spirivy Respimat u detí pri cystickej fibróze a astme nebola stanovená. Kontraindikácie: Precitlivenosť na tiotropiumbromid alebo na ktorúkoľvek 
z pomocných látok alebo na atropín alebo jeho deriváty, napr. ipratropium alebo oxitropium. Špeciálne upozornenia: Pomocná látka benzalkóniumchlorid môže spôsobiť 
sipot a problémy s dýchaním. Nemá sa používať ako iniciálna liečba akútnych záchvatov bronchospazmu, t.j. ako záchranná liečba. Nemá sa používať ako monoterapia na 
liečbu astmy. Po podaní sa môžu vyskytnúť okamžité alergické reakcie a inhaláciou indukovaný bronchospazmus. Tiotropium sa má s opatrnosťou používať u pacientov s 
nedávno prekonaným infarktom myokardu < 6 mesiacov; s akoukoľvek nestabilnou alebo život ohrozujúcou srdcovou arytmiou alebo srdcovou arytmiou vyžadujúcou zákrok 
alebo zmenu liekov za posledný rok; s hospitalizáciou pre zlyhanie srdca (trieda II alebo IV podľa klasifikácie NYHA) v poslednom roku. U pacientov so stredne ťažkým 
až ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ ako 50 ml/min) sa liek podáva len ak očakávaný prínos prevyšuje potenciálne riziko. U pacientov s ťažkým 
poškodením funkcie obličiek nie sú dlhodobé skúsenosti. Pacienti si majú dávať pozor, aby im roztok nevnikol do očí. Majú byť poučení, že to môže spôsobiť precipitáciu 
alebo zhoršenie glaukómu so zatvoreným uhlom, bolesť očí alebo dyskomfort, prechodné neostré videnie, irizáciu videnia alebo farebné obrazce spojené s červenými 
očami z konjuktiválnej kongescie a korneálneho edému. Ak sa objaví ktorákoľvek z kombinácií týchto očných príznakov, pacienti majú prestať užívať liek a okamžite to 
konzultovať so špecialistom. Neodporúča sa pri cystickej fibróze. Liekové a iné interakcie: Neboli pozorované žiadne nežiaduce liekové interakcie, súbežné podávanie 
s inými liekmi obsahujúcimi anticholinergiká sa neodporúča. Nezistilo sa, že by užívanie LABA alebo ICS zmenilo expozíciu tiotropia. Nežiaduce účinky: Časté: sucho v 
ústach. Spôsob uchovávania: Neuchovávať v mrazničke. Držiteľ rozhodnutia o registrácií: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim nad Rýnom, Nemecko. 
Dátum revízie: Marec 2019. 
 
Názov lieku: Striverdi Respimat 2,5 mikrogramov, inhalačný roztok. Zloženie lieku: Podaná dávka je 2,5 mikrogramov olodaterolu na 1 inhaláciu. Lieková forma: 
Inhalačný roztok. Indikácie: Striverdi Respimat je indikovaný ako bronchodilatans na udržiavaciu liečbu u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP). 
Dávkovanie a spôsob podávania: Liek je určený len na inhalačné použitie. Náplň môže byť vložená a použitá len s inhalátorom Respimat. Dve inhalácie z inhalátora 
Respimat predstavujú jednu liečebnú dávku. Odporúčaná dávka u dospelých je 5 mikrogramov olodaterolu podaná v dvoch inhaláciách z  inhalátora Respimat jedenkrát 
denne vždy v rovnakom čase. Kontraindikácie: Striverdi Respimat je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na olodaterol alebo na ktorúkoľvek z pomocných 
látok. Špeciálne upozornenia: Astma: nemá sa používať pri astme. Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť olodaterolu pri astme sa neskúmala. Akútny bronchospazmus: nemá 
sa používať na liečbu akútnych záchvatov bronchospazmu, t.j. ako záchranná liečba. Precitlivenosť: môžu sa vyskytnúť okamžité reakcie z precitlivenosti. Paradoxný 
pronchospazmus: môže spôsobiť paradoxný bronchospazmus, ktorý môže byť život ohrozujúci. Ak sa vyskytne, Striverdi Respimat sa má okamžite vysadiť a nahradiť 
alternatívnou liečbou. Systémové účinky: má sa podávať s opatrnosťou pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami, najmä s ischemickou chorobou srdca, ťažkou 
kardiálnou dekompenzáciou, srdcovými arytmiami, hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou, hypertenziou a aneuryzmou, pacientom s konvulzívnymi poruchami alebo 
tyreotoxikózou, pacientom so známym predĺžením intervalu QT (t.j. QT > 0,44 s) alebo pri jeho podozrení a pacientom, ktorí na  sympatomimetické amíny neprimerane 
reagujú. Účinky na kardiovaskulárny systém: olodaterol môže mať u niektorých pacientov klinicky významný účinok na kardiovaskulárny systém, čo sa môže prejaviť ako 
zvýšená tepová frekvencia, zvýšený krvný tlak a/alebo iné symptómy. V prípade výskytu takýchto účinkov môže byť potrebné liečbu ukončiť. Hypokaliémia: u niektorých 
pacientov môže spôsobiť významnú hypokaliémiu. Hyperglykémia: inhalácia vysokých dávok beta2-adrenergných agonistov môže viesť k zvýšeniu hladiny glukózy v plazme. 
Anestézia: opatrnosť je potrebná v prípade plánovaných operácií s anestetikami na báze halogénových uhľovodíkov. Pomocné látky: obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý 
môže spôsobiť sipot a problémy s dýchaním. Nemá sa používať v kombinácii s inými liekmi, ktoré obsahujú dlhodobo pôsobiace beta2-adrenergné agonisty. Liekové 
a iné interakcie: Súbežné podávanie iných adrenergných látok môže zosilniť nežiaduce účinky Striverdi Respimat. Súbežná liečba derivátmi xantínu, steroidmi alebo 
diuretikami nešetriacimi draslík môže zosilniť akýkoľvek hypokaliemizujúci účinok adrenergných agonistov. Beta-adrenergné blokátory môžu oslabiť alebo antagonizovať 
účinok Striverdi Respimat. Inhibítory monoaminooxidázy alebo tricyklické antidepresíva alebo iné liečivá, o ktorých je známe, že predlžujú interval QTc, môžu zosilniť účinok 
Striverdi Respimat na kardiovaskulárny systém. Gravidita a laktácia: Nie sú k dispozícii údaje o použití Striverdi Respimat u gravidných žien. Nie sú dostupné klinické údaje 
od dojčiacich žien vystavených účinku olodaterolu. Nežiaduce účinky: menej časté: nazofaryngitída, závrat, vyrážka. Spôsob uchovávania: Neuchovávajte v mrazničke. 
Držiteľ rozhodnutia o registrácií: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim nad Rýnom, Nemecko. Dátum revízie: Marec 2019.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na 
dole uvedenej adrese. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.
com


