
 

JAZMP-IB/008-16.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILO ZA UPORABO 

 

 

Verzija: september 2013 

. 

 

 

 

 



 

JAZMP-IB/008-16.10.2013 

 

Navodilo za uporabo 

 

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje 

tiotropij 

 

 

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! 
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. 

- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo 

škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim. 

- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. 

Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. 

 

Kaj vsebuje navodilo:  

1. Kaj je zdravilo Spiriva Respimat in za kaj ga uporabljamo 

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Spiriva Respimat 

3. Kako uporabljati zdravilo Spiriva Respimat 

4. Možni neželeni učinki 

5. Shranjevanje zdravila Spiriva Respimat 

6.  Vsebina pakiranja in dodatne informacije 

 

 

1. Kaj je zdravilo Spiriva Respimat in za kaj ga uporabljamo 

 

Zdravilo Spiriva Respimat pomaga bolnikom s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) lažje 

dihati. KOPB je dolgotrajna pljučna bolezen, ki povzroča kratko sapo in kašelj. Poimenovanje 

kronična obstruktivna pljučna bolezen zajema kronični bronhitis in emfizem (zastajanje zraka v 

pljučnem tkivu). To je dolgotrajna bolezen, zato morate uporabljati zdravilo Spiriva Respimat vsak 

dan in ne le, ko se pojavijo težave z dihanjem ali drugi simptomi KOPB. 
 

Zdravilo Spiriva Respimat je dolgodelujoči bronhodilatator, ki odpira dihalne poti in olajša vdihavanje 

zraka v pljuča in njegovo izdihavanje. Redna uporaba zdravila Spiriva Respimat olajša tudi trajno 

kratko sapo, ki jo povzroča bolezen, in na minimum zmanjša vpliv bolezni na vsakdanje življenje. 

Poleg tega njegova redna uporaba preprečuje nenadna, kratkotrajna poslabšanja simptomov KOPB, ki 

lahko trajajo več dni. 

 

Za navodila o pravilnem odmerjanju zdravila Spiriva Respimat glejte poglavje 3. Kako uporabljati 

zdravilo Spiriva Respimat, in navodila za uporabo, ki so na drugi strani tega navodila. 

 

 

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Spiriva Respimat 

 

Natančno preberite spodnja vprašanja. Če boste na katerokoli vprašanje odgovorili z da, se o njem 

pogovorite z zdravnikom, preden boste vzeli zdravilo Spiriva Respimat.  

 

- Ste alergični (preobčutljivi) na tiotropij, atropin ali podobna zdravila, na primer ipratropij ali 

oksitropij? 

- Jemljete katerakoli druga zdravila, ki vsebujejo ipratropij ali oksitropij? 

- Ste noseči, menite, da ste noseči, ali dojite? 

- Imate meglen vid, očesne bolečine ali pordele oči, težave s prostato ali težave z odvajanjem 

seča? 

- Imate težave z ledvicami? 

 



 

JAZMP-IB/008-16.10.2013 

 

Ne uporabljajte zdravila Spiriva Respimat 

- če ste alergični na zdravilno učinkovino tiotropij, ali na katero koli sestavino tega zdravila 

(navedeno v poglavju 6); 

- če ste alergični (preobčutljivi) na atropin ali sorodne snovi, na primer ipratropij ali oksitropij. 

 

Opozorila in previdnostni ukrepi 
 

Ko boste uporabljali zdravilo Spiriva Respimat, pazite, da pršila ne bi zanesli v oči. Povzročilo bi 

lahko očesno bolečino ali nelagodje, meglen vid, zaznavanje mavričnih kolobarjev okrog luči ali 

zaznavanje barvnih podob ob sočasni pordelosti oči (glavkom ozkega zakotja). Očesne simptome 

lahko spremljajo glavobol, slabost ali bruhanje. Oči sperite s toplo vodo, prenehajte uporabljati 

tiotropijev bromid in se nemudoma posvetujte z zdravnikom.  

 

Če se vam je dihanje takoj po uporabi inhalatorja poslabšalo ali so se pojavili izpuščaj, oteklina ali 

srbenje, ga prenehajte uporabljati in takoj obvestite svojega zdravnika. 

 

Zaradi suhih ust, o katerih so poročali med zdravljenjem z antiholinergičnimi zdravili, se lahko med 

dolgotrajnejšo uporabo pojavi zobna gniloba. Zato pazite na ustno higieno.  

 

Zdravilo Spiriva Respimat je namenjeno za vzdrževalno zdravljenje kronične obstruktivne pljučne 

bolezni. Ne smete ga uporabiti za zdravljenje pri nenadnem napadu zasoplosti ali piskanja. 

 

Vaš zdravnik mora vedeti, če imate bolezni srca, še posebej takšne, pri katerih je prizadet srčni utrip 

(motnje ritma). Motnje ritma lahko vključujejo nepravilen srčni utrip, prepočasen srčni utrip 

(bradikardija) ali prehiter srčni utrip (tahikardija). To je pomembno pri odločitvi, ali je zdravilo 

Spiriva Respimat primerno zdravilo za vas. 

 

Zdravila Spiriva Respimat ne uporabite pogosteje od enkrat na dan. 

 

Zdravnika morate tudi obvestiti, če menite, da se vam je dihanje poslabšalo. 

 

Zdravniku povejte, da imate cistično fibrozo, ker bi  zdravilo Spiriva Respimat lahko poslabšalo njene 

simptome.   

 

Otroci in mladostniki 

Zdravilo Spiriva Respimat ni priporočeno za otroke in mladostnike, mlajše od 18 let. 

 

Druga zdravila in zdravilo Spiriva Respimat 

 

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, 

tudi če ste ga dobili brez recepta. 

 

Svojemu zdravniku ali farmacevtu zagotovo povejte, če jemljete ali ste jemali antiholinergična 

zdravila, na primer ipratropij ali oksitropij. 

 

Med sočasno uporabo zdravila Spiriva Respimat in drugih zdravil za zdravljenje KOPB, kot so 

inhalacijska zdravila za olajšanje simptomov, na primer salbutamol, metilksantini, teofilin ali 

inhalacijski ali peroralni steroidi, na primer prednizolon, niso poročali o neželenih učinkih zaradi 

medsebojnega delovanja.  

 

Nosečnost in dojenje 

 

Če ste noseči ali menite, da ste noseči, ali dojite, smete to zdravilo uporabljati le, če vam ga je 

zdravnik izrecno priporočil. 

 

Posvetujte se z zdravnikom, preden vzamete katerokoli zdravilo. 
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Upravljanje vozil in strojev 

 

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli. Če se bosta pojavila omotica 

ali meglen vid, lahko vplivata na sposobnost za vožnjo in upravljanje strojev. 

 

3. Kako uporabljati zdravilo Spiriva Respimat 

 

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z 

zdravnikom ali s farmacevtom. 

 

Zdravilo Spiriva Respimat je namenjeno samo za inhaliranje. 

 

Običajni odmerek je: 

 

Zdravilo Spiriva Respimat učinkuje 24 ur, zato ga boste uporabili samo ENKRAT NA DAN. Vedno, 

ko ga uporabite, vdihnite DVA VPIHA. 

  

KOPB je dolgotrajna bolezen, zato morate uporabljati zdravilo Spiriva Respimat vsak dan in ne le, ko 

se pojavijo težave z dihanjem. Ne prekoračite priporočenega odmerka. 

 

Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti in učinkovitosti uporaba zdravila Spiriva Respimat pri 

otrocih pod 18 let ni priporočljiva.  

 

Poučite se o pravilni uporabi inhalatorja Spiriva Respimat. Navodilo o uporabi inhalatorja Spiriva 

Respimat je na drugi strani tega navodila. 

 

Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila Spiriva Respimat 

Če ste vdihnili več kot dva vpiha zdravila Spiriva Respimat v enem dnevu, se nemudoma posvetujte s 

svojim zdravnikom. Poveča se lahko tveganje neželenih učinkov, kot so suha usta, zaprtje, težave z 

odvajanjem seča, pospešen srčni utrip ali meglen vid. 

 

Če ste pozabili vzeti zdravilo Spiriva Respimat 

Če boste pozabili vzeti vsakodnevni odmerek (DVA VPIHA ENKRAT NA DAN), naj vas ne skrbi. 

Zdravilo vzemite takoj, ko se boste spomnili, toda ne vzemite dveh odmerkov ob istem času ali na isti 

dan. Naslednji odmerek vzemite kot običajno. 

 

Če ste prenehali jemati zdravilo Spiriva Respimat 

Preden prenehate jemati zdravilo Spiriva Respimat, se posvetujte s svojim zdravnikom ali 

farmacevtom. Če prenehate jemati zdravilo Spiriva Respimat se lahko znaki in simptomi KOPB 

poslabšajo. 
 

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

 

 

4. Možni neželeni učinki 
 

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. 

 

Ocena neželenih učinkov temelji na sledeči pogostnosti: 

 

pogosti:  pojavijo se pri 1 do 10 od 100 bolnikov 

občasni:  pojavijo se pri 1 do 10 od 1.000 bolnikov 

 

redki:   pojavijo se pri 1 do 10 od 10.000 bolnikov 

neznana pogostost:  pogostosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti 
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Opisane neželene učinke so imeli ljudje, ki so uporabljali to zdravilo, našteti pa so po pogostosti, in 

sicer kot pogosti, občasni, redki ali neznane pogostosti. 

 

Pogosti: 

- suha usta: učinek je običajno blag 

 

Občasni:  

- omotica 

- glavobol 

- neenakomeren srčni utrip (fibrilacija preddvorov, supraventrikularna tahikardija) 

- zaznavno bitje srca (palpitacije) 

- hitro bitje srca (tahikardija) 

- kašelj 

- krvavitev iz nosu (epistaksa) 

- vnetje grla (faringitis) 

- hripavost (disfonija) 

- zaprtje 

- glivične okužbe v ustih in grlu (orofaringealna kandidoza) 

- težavno požiranje (disfagija) 

- izpuščaj 

- srbež (pruritus) 

- težave z mokrenjem (zastoj seča) 

- boleče mokrenje (dizurija) 

 

Redki: 

- zaznavanje mavričnih kolobarjev okrog luči ali zaznavanje barvnih podob ob sočasni pordelosti 

oči (glavkom) 

- povečan izmerjen očesni tlak  

- meglen vid 

- stiskanje v prsih, povezano s kašeljem, piskanje in zasoplost takoj po vnosu (bronhospazem) 

- vnetje žrela (laringitis) 

- zgaga (gastroezofagealna refluksna bolezen) 

- zobna gniloba 

- vnetje dlesni (gingivitis) 

- vnetje jezika (glositis) 

- vnetje ustne sluznice (stomatitis) 
- resna alergijska reakcija z otekanjem ust in obraza ali vratu (angionevrotični edem) 

- koprivnica (urtikarija) 

- kožne okužbe ali razjede 

- suha koža 

- okužbe sečil 
 

Neznana pogostnost: 

- pomankanje tekočine v telesu (dehidracija) 

- nespečnost (insomnia) 

- vnetje obnosnih votlin (sinuzitis) 

- zapora črevesa ali izostalo praznjenje črevesa (črevesna obstrukcija, tudi paralitični ileus) 

- siljenje na bruhanje (navzeja) 

- preobčutljivost, tudi takojšnje reakcije 

- huda alergijska reakcija (anafilaktična reakcija) 

- otekanje sklepov 

 

Po uporabi zdravila Spiriva Respimat se lahko samostojno ali v sklopu hude alergijske reakcije 

(anafilaktične reakcije) pojavijo takojšnje alergijske reakcije, kot so izpuščaj, koprivnica (urtikarija), 

otekanje ust in obraza ali nenadne težave z dihanjem (angionevrotični edem) ali katere druge 
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preobčutljivostne reakcije (na primer nenadno znižanje krvnega tlaka ali omotica). Če se to zgodi, se 

nemudoma posvetujte z zdravnikom. 

 
 

Tako kot pri vseh zdravilih za inhaliranje se lahko pri nekaterih bolnikih takoj po vnosu 

nepričakovano pojavijo stiskanje v prsih, kašelj, piskanje ali zasoplost. 

 

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. 

Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. 

 

 

5. Shranjevanje zdravila Spiriva Respimat 
 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 

 

Zdravila Spiriva Respimat ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na 

škatli in nalepki inhalatorja. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega 

meseca. Inhalator Spiriva Respimat je treba po treh mesecih od prve uporabe uničiti (glejte Navodila 

za uporabo na drugi strani). 

 

Ne zamrzujte. 

 

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 

zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati 

okolje. 
 

 

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 

 

Kaj vsebuje zdravilo Spiriva Respimat 
 

Zdravilna učinkovina je tiotropij. Prejeti odmerek je 2,5 mikrogramov tiotropija z enim vpihom (2 

vpiha sta en odmerek), kar ustreza 3,124 mikrogramov tiotropijevega bromida monohidrata. Prejeti 

odmerek je odmerek, ki ga bolnik prejme po prehodu zdravila skozi ustnik. 

 

Pomožne snovi so: 

benzalkonijev klorid, dinatrijev edetat, prečiščena voda in 3,6 % klorovodikova kislina za uravnavo 

pH.  

 

Način in režim izdaje 

 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 

 

Izgled zdravila Spiriva Respimat in vsebina pakiranja 

 

Zdravilo Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov vsebuje en vložek z raztopino za inhaliranje in en 

inhalator Respimat. Preden boste inhalator prvič uporabili, morate vanj vstaviti vložek. 

 

Enojno pakiranje: 1 inhalator Respimat in 1 vložek, ki omogoča 60 vpihov (30 odmerkov). 

 

Dvojno pakiranje: 2 enojni pakiranji, vsako vsebuje po 1 inhalator Respimat in po 1 vložek, ki 

omogoča 60 vpihov (30 odmerkov). 

 

Trojno pakiranje: 3 enojna pakiranja, vsako vsebuje po 1 inhalator Respimat in po 1 vložek, ki 

omogoča 60 vpihov (30 odmerkov). 
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Osemkratno pakiranje: 8 enojnih pakiranj, vsako vsebuje po 1 inhalator Respimat in po 1 vložek, ki 

omogoča 60 vpihov (30 odmerkov). 

 

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj. 

  

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec 

 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom Spiriva Respimat:  

 

Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Straße 173 

D-55216 Ingelheim am Rhein 

Nemčija 

 

Izdelovalec zdravila Spiriva Respimat: 

 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 

Binger Straße 173 

D-55216 Ingelheim am Rhein 

Nemčija 

 

Zdravilo je pridobilo dovoljenje za promet v državah članicah EGS pod lastniškim imenom: 

 

Avstrija, Liechtenstein: Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation 

Belgija, Luksemburg: Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution pour inhalation 

Bolgarija:   Спирива Респимат 2,5 микрограма, разтвор за инхалация 

Ciper, Grčija:  Spiriva Respimat 2.5 μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή 

Republika Češka:  Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci 

Danska:   Spiriva Respimat Inhalationsvæske, opløsning 2,5 microgram 

Estonija:   SPIRIVA RESPIMAT inhalatsioonilahus 2,5µg/annuses 

Finska:   SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrog inhalaationeste 

Francija:   Spiriva Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation 

Nemčija:   Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation  

Madžarska:  Spiriva Respimat 2,5 mikrogramm inhalációs oldat 

Islandija:   Spiriva Respimat  2.5 mikróg/skammt 

Irska, Malta, Velika Britanija: Spiriva Respimat 2.5 microgram, solution for inhalation 

Italija:   Spiriva Respimat 2.5 mcg soluzione per inalazione  

Latvija:   Spiriva Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām 

Litvanija:   Spiriva Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime inhaliacinic tirpalas 

Nizozemska:  Spiriva Respimat 2,5 microgram, oplossing voor inhalatie 

Norveška:   Spiriva inhalasjonsvæske, oppløsning 2,5 mikrog 

Poljska:   Spiriva Respimat 2,5 mikrograma/dawkę odmierzoną, roztwór do inhalacji 

Portugalska:  Spiriva Respimat 2.5 mg/dose, Solução para inhalção por nebulizaão 

Romunijas:   SPIRIVA RESPIMAT 2,5 micrograme soluţie de inhalat 

Slovaška:   Spiriva Respimat sol ihl 2,5 µg/1 dávka 

Slovenija:   Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje 

Španija:   Spiriva Respimat 2,5 microgramos, solución para inhalación 

Švedska:   Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning 

 

Navodilo je bilo revidirano dne 16.10.2013. 

_________________________________________________
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Navodilo za uporabo 
Inhalator Spiriva Respimat 

 

Kako uporabljati inhalator Spiriva Respimat 

 

V navodilu je opisano, kako naj inhalator Spiriva Respimat uporabljate in kako naj ga negujete. 

Navodilo preberite in ga natančno upoštevajte. Glejte poglavje 3. Kako jemati zdravilo Spiriva 

Respimat na drugi strani navodila. 

 

Inhalator Spiriva Respimat sprošča zdravilo počasi in narahlo, tako da ga z lahkoto vdihnete v pljuča. 

 

Z inhalatorjem Spiriva Respimat vdihujete zdravilo, ki je v vložku. V polnem vložku je 60 vpihov (za 

30 odmerkov). Inhalator boste uporabili samo ENKRAT NA DAN, po možnosti vedno ob istem 

času. Vedno, ko ga uporabite, vdihnite DVA VPIHA. Količina zdravila zadošča za 30 dni, če 

uporabljate inhalator po navodilu za uporabo. V škatli boste našli inhalator Spiriva Respimat in vložek 

Spiriva Respimat. Preden boste inhalator Spiriva Respimat uporabili prvič, morate vanj vložiti 

priloženi vložek. 

 

  
 

Inhalator Spiriva Respimat in vložek Spiriva Respimat  

 

1.)Vlaganje vložka in priprava za uporabo 
 

Pred prvo uporabo inhalatorja upoštevajte naslednje korake 1-6:  

 

1 

 

varnostni zatič 

1 Zeleni pokrovček (A) naj bo zaprt. Pritisnite na varnostni zatič (E) 

medtem, ko snemate prozorno dno (G). 

 

pokrovček (A) 
 

ustnik (B) 
 

ventilacijska zareza (C) 
 

gumb za sprostitev odmerka (D) 

                                      vložek (H) 

 

varnostni zatič (E) 

   prikazovalnik odmerkov (F) 

prozorno dno (G) 

 

nastavek za prebadanje (I) 
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2a 

 

2b 

 

2    Iz škatlice vzemite vložek (H). Vložek potiskajte z ožjim delom v 

inhalator, dokler se ne bo zaskočil v pravilni položaj. Močno ga 

potiskajte v inhalator na trdni podlagi, dokler ga ne boste potisnili 

povsem do konca (2b). 

Vložek z inhalatorjem ne bo poravnan in bo še vedno ostal viden 

srebrn rob na njegovem spodnjem delu.  

 

 Ko boste vložek vstavili v inhalator, ga iz njega več ne jemljite. 

 

       

3 

3     Na inhalator spet nataknite prozorno dno (G).  

 

       Prozornega dna več ne snemajte. 

 

 

 

 

2.)Kako pripravimo inhalator Spiriva Respimat, preden ga bomo prvič uporabili 

 

4 

4     Inhalator Spiriva Respimat držite pokončno, zeleni pokrovček (A) 

naj bo zaprt. Vrtite dno (G) v smeri rdečih puščic na nalepki, dokler 

se ne bo zaskočil (polovico obrata). 
 

 

 

 

 

5 

 

5     Do konca odprite zeleni pokrovček (A).  
 

 

 

6 

6     Inhalator Spiriva Respimat nagnite proti tlom. Pritisnite na gumb za 

sprostitev odmerka (D). Zaprite zeleni pokrovček (A). 

 

Ponavljajte postopke v točkah 4, 5 in 6, dokler se ne bo pojavil 

viden oblaček.  

 

Nato še trikrat ponovite postopke v točkah 4, 5 in 6, da bo 

inhalator pripravljen za uporabo. 

 

Inhalator Spiriva Respimat lahko zdaj uporabite. 

 

Opisani postopek ne vpliva na število odmerkov v inhalatorju. Po 

tem postopku bo v inhalatorju za 60 vpihov (30 odmerkov).  
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Dnevna uporaba vašega inhalatorja Spiriva Respimat 

 

Inhalator boste uporabili samo ENKRAT NA DAN. 

Ob vsaki uporabi vdihnete DVA VPIHA. 

 

I 

I Inhalator Spiriva Respimat držite pokončno, zeleni pokrovček (A) 

naj bo zaprt, kar bo preprečilo, da bi nenamerno sprostili odmerek 

zdravila. Vrtite dno (G) v smeri rdečih puščic na nalepki, dokler se 

ne bo zaskočil (polovico obrata). 
 

 

 

 

 

II 

 

ventilacijska zareza 

II    Do konca odprite zeleni pokrovček (A). Počasi in do kraja izdihnite 

zrak, stisnite ustnice okrog ustnika, ne da bi prekrili ventilacijske 

zareze (C). Inhalator usmerite proti zadnji steni žrela. 

 

       Med počasnim in globokim vdihom skozi usta pritisnite na gumb za     

       sprostitev odmerka (D) in nadaljujte s počasnim vdihom, dokler je    

       mogoče. Zadržujte dih 10 sekund ali dokler ga z lahkoto zadržujete.   

 

 

III   Ponovite postopka I in II, da boste vdihnili poln odmerek. 

 

Inhalator boste uporabili samo ENKRAT NA DAN. 

 

 

Zaprite zeleni pokrovček, do naslednje uporabe inhalatorja Spiriva 

Respimat. 
 

Če inhalatorja Spiriva Respimat več kot 7 dni niste uporabili, sprostite 

en vpih proti tlom. Če ga niste uporabili dlje od 21 dni, ponovite 

postopke v točkah 4 do 6, dokler iz inhalatorja ne bo izpuhtel viden 

oblaček. Nato trikrat ponovite postopke v točkah 4 do 6. 
 

 

Kdaj potrebujete nov inhalator Spiriva Respimat  

 

 

 
 

prazno 

 

polno 

Inhalator Spiriva Respimat vsebuje 60 vpihov (30 odmerkov). 

Prikazovalnik odmerkov kaže približno količino preostalega zdravila. Ko 

se kazalka pomakne v rdeče območje na skali, je zdravila še za približno 

7 dni (14 vpihov). Takrat je čas, da si preskrbite recept za nov inhalator. 

 

Ko prikazovalnik odmerkov doseže konec rdečega območja na skali (to 

je takrat, ko porabite vseh 30 odmerkov), je inhalator prazen in se 

samodejno zaklene. Dna več ne morete zavrteti naprej.  

 

Inhalator Spiriva Respimat je treba najpozneje tri mesece po uporabi 

zavreči, četudi vse zdravilo še ni porabljeno. 
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Kaj če  

 

 

Kaj če …   Vzrok      Kaj storiti 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ne morem z lahkoto a) Inhalator Spiriva Respimat          a) Inhalator Spiriva 

obrniti dna.   je že pripravljen za uporabo.   Respimat lahko uporabite. 

 

    b) Inhalator Spiriva Respimat          b) Pripravite in uporabite nov 

    se je zaklenil, ker ste že porabili vseh  inhalator Spiriva 

    60 vpihov (30 odmerkov).   Respimat. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Pokrovček je            Med odpiranjem se je       Pokrovček lahko  

popolnoma snet in  pokrovček preveč snel.                                    ponovno 

ločen od inhalatorja.        nataknete nazaj. 

  

___________________________________________________________________________ 

Ne morem pritisniti Niste zavrteli prozornega dna.   Zavrtite prozorno dno, dokler 

na gumb za sproščanje        se ne bo zaskočilo (polovico 

odmerka.          obrata). 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Prozorno dno skoči Prozornega dna niste dovolj   Pripravite inhalator Spiriva 

nazaj, ko ga zavrtim. zavrteli.      Respimat za uporabo tako, da  

boste  prozorno dno zavrteli, 

dokler se ne bo zaskočilo 

(polovico obrata). 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prozorno dno lahko  Pritisnili ste na gumb za sproščanje  Zeleni pokrovček naj bo zaprt, 

zavrtim prek položaja, odmerka ali pa ste prozorno dno  zavrtite prozorno dno, dokler 

v katerem se zaskoči. zavrteli predaleč.     se ne bo zaskočilo (polovico  

           obrata). 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Kako skrbimo za inhalator 

 

Ustnik in kovinski del v ustniku čistite samo z vlažno krpico, najmanj enkrat tedensko. 

Manjša obarvanost ustnika ne vpliva na delovanje inhalatorja Spiriva Respimat. 

 

Če je potrebno, z vlažno krpico obrišite zunanjost inhalatorja Spiriva Respimat.  

 

 

Dodatna navodila 

 

Inhalatorja Spiriva Respimat po tem, ko vanj vložite vložek in nanj nataknete prozorno dno, ne smete 

razstavljati. 

 

Ne dotikajte se nastavka za prebadanje v dnu. 
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