משאפים לטיפול במערכת הנשימה במבוגרים  -פירוט
שם המשאף וסוג (חומר פעיל)

c

Ventolin

מנת תרופה
בשאיפה אחת

מינון יומי במבוגרים
במס’ שאיפות

מס’ שאיפות
סה”כ במשאף

100 mcg

2 puffs as needed,
MAX: 8 puffs

200

200 mcg

1 puffs as needed,
MAX: 4 puffs

500 mcg

1 puffs as needed,
MAX: 4 puffs

20 mcg

1-2 pffs x 4/day,
MAX: 12 puffs

Ventolin Diskus
(Salbutamol/albuterol) DPI

Bricalin Turbuhaler
SAMA

(Terbutalin) DPI

Atrovent
(Ipratropium bromide) MDI

Foradil Aerolizer

12 mcg

Oxis Turbuhaler

9 mcg

(inhaled capsules
(Formoterol) Inhaled capsules, DPI
)DPI
)(DPI

(Formoterol) DPI

LABA

**Onbrez Breezhaler

60
100

200

a,b,d

)(slow/fast/very fast

Fast
Fast
Fast

Slow

)(hours

a,b

4-6 h

למניעת התקף אסתמה לפני פעילות גופנית ,יש לשאוף  1-2שאיפה  10-15דקות לפני תחילת הפעילות.
אין להוציא את מיכל התרופה ממעטפת הפלסטיק.

4-6 h

למניעת התקף אסתמה לפני פעילות גופנית ,יש לשאוף  1שאיפות  10-15דקות לפני תחילת הפעילות.
המשאף כולל מד מנות .כאשר המונה מראה  ,0יש להחליף המשאף בחדש.

4-6 h

המשאף כולל מד מנות.
כאשר המונה מראה  ,0יש להחליף המשאף בחדש.

6-8 h

אין להוציא את מיכל התרופה ממעטפת הפלסטיק.

1-2 inhaled capsule x 2/day,
MAX: 4 caps

60

Very Fast

12 h

אין לבלוע את הכמוסה! יש לוודא שהידיים יבשות לחלוטין כדי שהכמוסה לא תירטב .יש לשים את
הכמוסה בתוך המשאף ,בתא הכמוסה המיועד .יש לנקב את הכמוסה פעם אחת בעזרת הכפתורים
הנמצאים בצידי המשאף .ישמע קליק בעת הניקוב.

1-2 puffs x 2/day,
MAX: 4 puffs

60

Very Fast

12 h

המשאף כולל מד מנות.
כאשר המונה מראה  ,0יש להחליף המשאף בחדש.

24 h

אין לבלוע את הכמוסה! יש לוודא שהידיים יבשות לחלוטין כדי שהכמוסה לא תירטב .יש לשים את
הכמוסה בתוך המשאף ,בתא הכמוסה המיועד .יש לנקב את הכמוסה פעם אחת בעזרת הכפתורים
הנמצאים בצידי המשאף .ישמע קליק בעת הניקוב
יש להכין את המשאף לשימוש הראשון ע”י הכנסת המחסנית לבסיס המשאף עפ”י הוראות השימוש.
יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים .כאשר מופיע סימן אדום בחלונית ,נשארו  14מנות אחרונות.
אין להשתמש במשאף יותר מ 3-חודשים לאחר השימוש הראשון.

12 h

אין להוציא את מיכל התרופה ממעטפת הפלסטיק.

1 inhaled capsule x 1/day 150, 300 mcg

30

Fast

(Indacaterol) Inhaled capsules, DPI

**Striverdi Respimat

2.5 mcg

2 actuations x 1/day

60

Fast

24 h

(Olodaterol) SMI

Serevent

25 mcg
50 mcg

60

1 puff X 2/day

Slow

12 h

המשאף כולל מד מנות.
כאשר המונה מראה  ,0יש להחליף המשאף בחדש.

12 h

למשאף חלון בקרה צבעוני :ירוק  -לשאוף ,אדום  -לא לשאוף.
אין להמשיך ללחוץ על כפתור ההפעלה בעת השאיפה .המשאף כולל מד מנות.
כאשר המונה מראה  ,0יש להחליף המשאף בחדש .יש להשתמש  90יום אחרי פתיחת האריזה.
אין לבלוע את הכמוסה! יש לוודא שהידיים יבשות לחלוטין כדי שהכמוסה לא תירטב .יש לשים את
הכמוסה בתוך המשאף ,בתא הכמוסה המיועד .יש לנקב את הכמוסה פעם אחת בעזרת הכפתורים
הנמצאים בצידי המשאף .ישמע קליק בעת הניקוב.
אין לבלוע את הכמוסה! יש לוודא שהידיים יבשות לחלוטין כדי שהכמוסה לא תירטב .יש לשים את
הכמוסה בתוך המשאף ,בתא הכמוסה המיועד .יש לנקב את הכמוסה פעם אחת בעזרת הכפתורים
הנמצאים בצידי המשאף .ישמע קליק בעת הניקוב.
יש להכין את המשאף לשימוש הראשון ע”י הכנסת המחסנית לבסיס המשאף עפ”י הוראות השימוש.
יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים .כאשר מופיע סימן אדום בחלונית ,נשארו  14מנות אחרונות.
אין להשתמש במשאף יותר מ 3-חודשים לאחר השימוש הראשון.

24 h

יש לשמור על המשאף בתוך האריזה המקורית ולפתוח רק מיד לפני השימוש להגן מפני לחות.
יש להשתמש  6שבועות מרגע פתיחת האריזה.

12 h

למשאף חלון בקרה צבעוני :ירוק  -לשאוף ,אדום  -לא לשאוף.
אין להמשיך ללחוץ על כפתור ההפעלה בעת השאיפה .המשאף כולל מד מנות.
כאשר המונה מראה  ,0יש להחליף המשאף בחדש .יש להשתמש  90יום אחרי פתיחת האריזה.
אין לבלוע את הכמוסה! יש לוודא שהידיים יבשות לחלוטין כדי שהכמוסה לא תירטב .יש לשים את
הכמוסה בתוך המשאף ,בתא הכמוסה המיועד .יש לנקב את הכמוסה פעם אחת בעזרת הכפתורים
הנמצאים בצידי המשאף .ישמע קליק בעת הניקוב.
יש להכין את המשאף לשימוש הראשון ע”י הכנסת המחסנית לבסיס המשאף עפ”י הוראות השימוש.
יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים .כאשר מופיע סימן אדום בחלונית ,נשארו  14מנות אחרונות.
אין להשתמש במשאף יותר מ 3-חודשים לאחר השימוש הראשון.

24 h

יש לשמור על המשאף בתוך האריזה המקורית ולפתוח רק מיד לפני השימוש להגן מפני לחות.
יש להשתמש  6שבועות מרגע פתיחת האריזה.

MAX: 2 puffs BID

(Salmeterol) DPI

**Eklira Genuair

2 puffs x 2/day,
MAX: 4 puffs BID

(Salmeterol) MDI

Serevent Diskus

120

Slow

322 mcg

60

1 puff x 2/day

Slow

(Aclidinium bromide) DPI

**Seebri Breezhaler

50 mcg

1 inhaled capsule x 1/day

30

Fast

24 h

LAMA

(Glycopyrronium bromide) Inhaled capsules, DPI

**Spiriva Handihaler

18 mcg

1 inhaled capsule x 1/day

30

Slow

24 h

(Tiotropium bromide) Inhaled capsules, DPI

Spiriva Respimat

2.5 mcg

2 actuations x 1/day

60

Slow

24 h

(Tiotropium bromide) SMI

**Incruse Ellipta

55 mcg

30

1 puff x 1/day

Slow

(Umeclidinium) DPI

**Duaklir Genuair

340/12 mcg

60

1 puff x 2/day

Very Fast

LAMA/LABA

(Aclidinium/Formoterol) DPI

**Ultibro Breezhaler

50/110 mcg

1 inhaled capsule x 1/
day

2.5/2.5 mcg

2 actuations x 1/day

(Glycopyrronium/Indacaterol) Inhaled capsules, DPI

**Spiolto Respimat

30
60

Fast
Fast

24 h
24 h

(Tiotropium/Olodaterol) SMI

**Anoro Ellipta

55/22 mcg

30

1 puff x 1/day

Fast

(Umeclidinium/Vilanterol) DPI

*Qvar

50, 100 mcg

1-2 puffs x 2/day,
MAX: 800 mcg

50, 100 mcg

1-2 puffs x 2/day,
MAX: 800 mcg

100, 200 mcg

1-4 puffs x 2/day,
MAX: 1600 mcg

(Beclomethasone dipropionate) MDI

*Qvar Autohaler
)(Beclomethasone dipropionate

ICS

*Budicort Turbuhaler
(Budesonide) DPI

1-2 inhaled capsule
*200, 400 mcg Miflonide Handihaler
x 1-2/day, MAX: 1600 mcg
(Budesonide) Inhaled capsules, DPI

Flixotide
(Fluticasone propionate) MDI

50*, 125*,
250 mcg

50*, 100*, Flixotide Diskus
250, 500 mcg (Fluticasone propionate) DPI

Foster

100/6 mcg

200

הידית האדומה מטעינה מנה .אין צורך ללחוץ על המשאף באופן יזום לשחרור המנה.
בעת השאיפה ,ישמע קליק קטן המעיד על שחרור המנה לריאות .מומלץ לשטוף פה במים,
לגרגר ולירוק או לצחצח שיניים לאחר השימוש במשאף.

60

המשאף כולל מד מנות .כאשר המונה מראה  ,0יש להחליף המשאף בחדש.
מומלץ לשטוף פה במים ,לגרגר ולירוק או לצחצח שיניים לאחר השימוש במשאף.

60

אין לבלוע את הכמוסה! יש לוודא שהידיים יבשות לחלוטין כדי שהכמוסה לא תירטב .מומלץ לשטוף פה במים,
לגרגר ולירוק או לצחצח שיניים לאחר השימוש במשאף .יש לשים את הכמוסה בתוך המשאף ,בתא הכמוסה
המיועד .יש לנקב את הכמוסה פעם אחת בעזרת הכפתורים הנמצאים בצידי המשאף .ישמע קליק בעת הניקוב.

120

אין להוציא את מיכל התרופה ממעטפת הפלסטיק.
מומלץ לשטוף פה במים ,לגרגר ולירוק או לצחצח שיניים לאחר השימוש במשאף.

60

המשאף כולל מד מנות .כאשר המונה מראה  ,0יש להחליף המשאף בחדש.
מומלץ לשטוף פה במים ,לגרגר ולירוק או לצחצח שיניים לאחר השימוש במשאף.

MAX: 1000 mcg BID

1-2 puffs x 2/day,
MAX: 1000 mcg BID

12 h

אין להוציא את מיכל התרופה ממעטפת הפלסטיק .ניתן לתת גם למניעה וגם להקלה מייידית (.)MART
מומלץ לשטוף פה במים ,לגרגר ולירוק או לצחצח שיניים לאחר השימוש במשאף.

1-2 puffs x 2/day, MAX: 12, 80/4.5, 160/4.5, Symbicort Turbuhaler
8, 4 puffs respectively
320/9 mcg (Budesonide/Formoterol) DPI

120/60

Very Fast

12 h

1-2 puffs x 2/day, MAX: 8, 4
puffs respectively

120/60

Very Fast

12 h

ניתן לתת גם למניעה וגם להקלה מייידית ( .)MARTהמשאף כולל מד מנות.
כאשר המונה מראה  ,0יש להחליף המשאף בחדש.
מומלץ לשטוף פה במים ,לגרגר ולירוק או לצחצח שיניים לאחר השימוש במשאף.
בעת פתיחת הפיה ,ישמע קליק המעיד על טעינת המנה .אין צורך לנער את המשאף לפני השאיפה.
המשאף כולל מד מנות .כאשר המונה מראה  ,0יש להחליף המשאף בחדש.
מומלץ לשטוף פה במים ,לגרגר ולירוק או לצחצח שיניים לאחר השימוש במשאף.
אין להוציא את מיכל התרופה ממעטפת הפלסטיק .המשאף כולל מד מנות.
כאשר המונה מראה  ,0יש להחליף המשאף בחדש.
מומלץ לשטוף פה במים ,לגרגר ולירוק או לצחצח שיניים לאחר השימוש במשאף.

(Beclomethasone/Formoterol) MDI

ICS/LABA

1-2 puffs x 2/day,

200

אין להוציא את מיכל התרופה ממעטפת הפלסטיק.
מומלץ לשטוף פה במים ,לגרגר ולירוק או לצחצח שיניים לאחר השימוש במשאף.

*Duoresp Spiromax
(Budesonide/Formoterol) DPI

160/4.5,
320/9 mcg

120

1-2 puffs x 2/day,
MAX: 8 puffs

Very Fast

*50/5, 125/5, Flutiform
250/10 mcg (Fluticasone Propionate/Formoterol) MDI

2 puffs x 2/day

120

Very Fast

12 h

100/50*, 250/50, Seretide Diskus
500/50 mcg
(Fluticasone Propionate/Salmeterol) DPI

1 puffs x 2/day

60

Slow

12 h

המשאף כולל מד מנות .כאשר המונה מראה  ,0יש להחליף המשאף בחדש.
מומלץ לשטוף פה במים ,לגרגר ולירוק או לצחצח שיניים לאחר השימוש במשאף.

92/22,
Relvar Ellipta
184/22* mcg (Fluticasone Furoate/Vilanterol) DPI

1 puffs x 1/day

30

Fast

24 h

המשאף כולל מד מנות .כאשר המונה מראה  ,0יש להחליף המשאף בחדש.
מומלץ לשטוף פה במים ,לגרגר ולירוק או לצחצח שיניים לאחר השימוש במשאף.

מדד לתחילת פעילות הרחבת הסמפונות .הנ”ל נמדד באופן שונה בין המשאפים Onset
משך פעילות הרחבת הסמפונות Duration
a Based on Micromedex and Lexi-comp
b Based on Global Initiative for Asthma (GINA) updated 2015,
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) updated 2016
c Based on Israeli Ministry of Health Drug Registry
d very fast<5min 5min≤fast≤15min Slow≥30min
לרשימת הקיצורים
* only Asthma
המלאה יש לעיין בצד א
** only COPD

שימוש בספייסר עם ,MDI
צחצוח שיניים ,שטיפת הפה
והלוע במים ויריקתם החוצה
אחרי השאיפה ,כל אלה
מפחיתים תופעות לוואי
מקומיות וסיסטמיות.

• תופעות לוואי נפוצות של בטא-אגוניסטים בשאיפה:
דופק מואץ ,רעד ,כאבי ראש ,עוררות יתר ,צרידות.

•
•

• תופעות לוואי נפוצות של אנטיכולינרגים בשאיפה:
יובש בפה ובלוע ,כאבי ראש ,צרידות.

המידע מיועד לצוות רפואי בלבד והוא אינו מחליף את העלון לרופא ו/או התייעצות עם רופא מוסמך.
להתוויה מלאה ואופן השימוש המאושר בישראל יש לעיין בעלון לרופא כפי שאושר ע”י משרד הבריאות.

•
•

מעודכן למאי 2016

SABA

(Salbutamol/albuterol) MDI

c

Onset

Duration

הנחיות מיוחדות

רוב האפקט הקליני מושג במינונים הנמוכים של  ,ICSויש להשתמש
במינון המינימלי האפקטיבי
מינונים גבוהים של  ICSנועדו ,בד”כ ,לשימוש קצר מועד.
שימוש ממושך במינונים גבוהים של  ICSעלול להוביל לתופעות לוואי סיסטמיות.
תופעות לוואי נפוצות של  ICSבשאיפה :פטרת הפה והלוע ,צרידות.
שמות העורכים :ד”ר ורדית קלמרו  ,PharmDד”ר אמנון אריאל

MD

