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Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή 
 

Brimica Genuair 340 µικρογραµµάρια/12 µικρογραµµάρια, κόνις για εισπνοή 
ακλιδίνιο/διϋδρική φουµαρική φορµοτερόλη 

 

Το φάρµακο αυτό τελεί υπό συµπληρωµατική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο 
προσδιορισµό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε µέσω της αναφοράς πιθανών 
ανεπιθύµητων ενεργειών που ενδεχοµένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο 
αναφοράς ανεπιθύµητων ενεργειών. 
 
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε 
αυτό το φάρµακο, διότι περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για σας. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.  
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον νοσοκόµο σας. 
- Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. ∆εν πρέπει να δώσετε το 

φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα σηµεία της 
ασθένειάς τους είναι ίδια µε τα δικά σας. 

- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή 
τον νοσοκόµο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται 
στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4. 

 
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών: 
1. Τι είναι το Brimica Genuair και ποια είναι η χρήση του 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιµοποιήσετε το Brimica Genuair  
3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το Brimica Genuair  
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες  
5. Πώς να φυλάσσεται το Brimica Genuair  
6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 

Οδηγίες Χρήσης 
 
 
1. Τι είναι το Brimica Genuair και ποια είναι η χρήση του 
 
Τι είναι το Brimica Genuair 
Το παρόν φάρµακο περιέχει δύο δραστικά συστατικά τα οποία ονοµάζονται ακλιδίνιο και διϋδρική 
φουµαρική φορµοτερόλη. Αµφότερα τα συστατικά ανήκουν σε µια οµάδα φαρµάκων που είναι 
γνωστά ως βρογχοδιασταλτικά. Τα βρογχοδιασταλτικά χαλαρώνουν τους µύες των αεραγωγών σας, 
που επιτρέπει στους αεραγωγούς σας να ανοίγουν περισσότερο και σας βοηθά να αναπνέετε πιο 
εύκολα. Η συσκευή εισπνοής Genuair χορηγεί τα ενεργά συστατικά απευθείας στους πνεύµονές σας 
καθώς εισπνέετε. 
 
Ποια είναι η χρήση του Brimica Genuair 
Το Brimica Genuair χρησιµοποιείται σε ενήλικες ασθενείς µε αναπνευστικές δυσκολίες λόγω µιας 
πνευµονοπάθειας που ονοµάζεται χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ), στην οποία οι 
αεραγωγοί και οι σάκοι αέρα στους πνεύµονες έχουν καταστραφεί ή έχουν φράξει. Ανοίγοντας τους 
αεραγωγούς, το φάρµακο βοηθά στην ανακούφιση από συµπτώµατα, όπως η δύσπνοια. Η χρήση του 
Brimica Genuair σε τακτική βάση συµβάλλει στην ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της ΧΑΠ στην 
καθηµερινή ζωή σας. 
 
 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιµοποιήσετε το Brimica Genuair  
 
Μην χρησιµοποιήσετε το Brimica Genuair:  
- σε περίπτωση αλλεργίας στο ακλιδίνιο, στη διϋδρική φουµαρική φορµοτερόλη ή σε 

οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρµάκου, στη λακτόζη (βλ. παράγραφο 2 µε 
τίτλο «το Brimica Genuair περιέχει λακτόζη»).  
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Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον νοσοκόµο σας προτού χρησιµοποιήσετε το 
Brimica Genuair, εάν εµφανίζετε µία από τις ακόλουθες παθήσεις/συµπτώµατα:  
- Εάν έχετε άσθµα. Αυτό το φάρµακο δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση του 

άσθµατος. 
- Εάν έχετε καρδιολογικά προβλήµατα.  
- Εάν έχετε επιληψία. 
- Εάν έχετε προβλήµατα µε τον θυρεοειδή αδένα (θυρεοτοξίκωση). 
- Εάν έχετε όγκο σε ένα από τα επινεφρίδιά σας (φαιοχρωµοκύττωµα). 
- Εάν έχετε δυσκολία στην ούρηση ή προβλήµατα λόγω διογκωµένου προστάτη. 
- Εάν έχετε µια πάθηση των µατιών που λέγεται γλαύκωµα κλειστής γωνίας, το οποίο έχει ως 

αποτέλεσµα υψηλή πίεση στο µάτι. 
 
∆ιακόψτε τη χρήση του Brimica Genuair και ζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια εάν εκδηλώσετε 
οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 
- Εάν εµφανίσετε ξαφνική δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση, αν πρηστεί η γλώσσα, ο 

λαιµός, τα χείλη ή το πρόσωπο ή παρουσιάσετε δερµατικό εξάνθηµα και/ή κνησµό. Μπορεί να 
πρόκειται για συµπτώµατα αλλεργικής αντίδρασης. 

- Εάν παρουσιάσετε ξαφνικό αίσθηµα σύσφιγξης στον θώρακα, βήχα, συριγµό ή δύσπνοια 
αµέσως µετά από τη χρήση του φαρµάκου. Μπορεί να πρόκειται για συµπτώµατα µιας 
κατάστασης που ονοµάζεται «παράδοξος βρογχόσπασµος», που είναι µία υπερβολική και 
παρατεταµένη σύσπαση των µυών των αεραγωγών που ακολουθεί αµέσως µετά τη θεραπεία µε 
βρογχοδιασταλτικό. 

 
Το Brimica Genuair χρησιµοποιείται ως θεραπεία συντήρησης (µακροπρόθεσµη) για την 
αντιµετώπιση της ΧΑΠ. ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση κάποιου ξαφνικού 
επεισοδίου δύσπνοιας ή συριγµού αναπνοής. 
 
Εάν τα συνήθη σας συµπτώµατα της ΧΑΠ (δύσπνοια, συριγµός αναπνοής, βήχας) δεν βελτιωθούν ή 
επιδεινωθούν ενώ χρησιµοποιείτε το Brimica Genuair, θα πρέπει να συνεχίσετε να το χρησιµοποιείτε, 
αλλά να επισκεφθείτε τον θεράποντα γιατρό το συντοµότερο δυνατό ώστε να διαπιστωθεί εάν 
χρειάζεστε άλλο φάρµακο.  
 
Εάν βλέπετε κάποιον φωτεινό δακτύλιο (άλως) γύρω από φωτεινές πηγές ή έγχρωµες εικόνες, 
εµφανίζετε πόνο ή δυσφορία στο µάτι ή πάσχετε από προσωρινή θολή όραση, ζητήστε τη συµβουλή 
του θεράποντα γιατρού σας το συντοµότερο δυνατό. 
 
Παρατηρήθηκε ξηροστοµία σε θεραπεία µε φάρµακα όπως το Brimica Genuair. Μακροπρόθεσµα, η 
ξηροστοµία µπορεί να σχετίζεται µε την εµφάνιση τερηδόνας, οπότε είναι σηµαντικό να φροντίζετε να 
διατηρείτε τη στοµατική σας υγιεινή σε καλή κατάσταση. 
 
Παιδιά και έφηβοι 
Το Brimica Genuair δεν θα πρέπει να χορηγείται σε παιδιά ή εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών. 
 
Άλλα φάρµακα και Brimica Genuair 
Ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή µπορεί να 
πάρετε άλλα φάρµακα. Εάν χρησιµοποιείτε Brimica Genuair µε ορισµένα άλλα φάρµακα, ενδέχεται 
να τροποποιηθεί η επίδραση του Brimica Genuair ή των άλλων φαρµάκων. 
 
Ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε: 

• Φάρµακα που µπορεί να είναι παρόµοια µε το Brimica Genuair για την αντιµετώπιση 
αναπνευστικών δυσκολιών.  

• Φάρµακα που µειώνουν την ποσότητα του καλίου στο αίµα σας. Στην κατηγορία αυτή 
περιλαµβάνονται: 

o κορτικοστεροειδή που λαµβάνετε από το στόµα (όπως η πρεδνιζολόνη), 
o διουρητικά (όπως φουροσεµίδη ή υδροχλωροθειαζίδη), 



3 

o συγκεκριµένα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση αναπνευστικών 
παθήσεων (όπως η θεοφυλλίνη). 

• Φάρµακα που ονοµάζονται βήτα αποκλειστές και ενδέχεται να απαιτούνται για την 
αντιµετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης ή άλλων καρδιακών προβληµάτων (όπως 
ατενολόλη ή προπανολόλη) ή για τη θεραπεία του γλαυκώµατος (όπως τιµολόλη).  

• Φάρµακα που µπορούν να προκαλέσουν ένα είδος µεταβολής στην ηλεκτρική δραστηριότητα 
της καρδιάς, γνωστή ως παράταση του διαστήµατος QT (παρατηρείται στο 
ηλεκτροκαρδιογράφηµα). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται φάρµακα για την 
αντιµετώπιση των εξής καταστάσεων: 

o κατάθλιψη (όπως αναστολείς της µονοαµινοξειδάσης ή τρικυκλικά 
αντικαταθλιπτικά), 

o βακτηριακές λοιµώξεις (όπως ερυθροµυκίνη, κλαριθροµυκίνη ή τελιθροµυκίνη), 
o αλλεργικές αντιδράσεις (αντιισταµινικά). 

 
Κύηση και θηλασµός 
Αν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νοµίζετε ότι µπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, 
ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού, του νοσοκόµου ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το 
φάρµακο. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείτε Brimica Genuair εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, εκτός εάν σας 
το πει ο γιατρός σας. 
 
Οδήγηση και χειρισµός µηχανών 
Το Brimica Genuair δεν είναι πιθανό να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χρήσης µηχανών. 
Αυτό το φάρµακο µπορεί να προκαλέσει θαµπή όραση ή ζάλη σε ορισµένους ασθενείς. Εάν 
εµφανίσετε οποιαδήποτε από αυτές τις ανεπιθύµητες ενέργειες, µην επιχειρήσετε να οδηγήσετε ή να 
χειριστείτε οποιεσδήποτε µηχανές αν δεν υποχωρήσει η ζάλη και αν η όρασή σας δεν επανέλθει στα 
φυσιολογικά επίπεδα. 
 
Το Brimica Genuair περιέχει λακτόζη  
Αυτό το φάρµακο περιέχει λακτόζη. Αν ο γιατρός σας σάς ενηµέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε 
ορισµένα σάκχαρα, επικοινωνήστε µε τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρµακευτικό προϊόν. 
 
 
3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το Brimica Genuair 
 
Πάντοτε να χρησιµοποιείτε το φάρµακο αυτό αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού ή του 
φαρµακοποιού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 
 
- Η συνιστώµενη δόση είναι µία εισπνοή δύο φορές ηµερησίως, πρωί και βράδυ. 
- Τα αποτελέσµατα του Brimica Genuair διαρκούν για 12 ώρες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

χρησιµοποιείτε τη συσκευή εισπνοής Brimica Genuair την ίδια ώρα κάθε πρωί και βράδυ. Έτσι 
διασφαλίζεται ότι υπάρχει πάντοτε αρκετό φάρµακο στον οργανισµό σας, ώστε να σας βοηθά 
να αναπνέετε ευκολότερα καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας. Επίσης, η λήψη του 
σε συγκεκριµένη ώρα θα σας βοηθήσει να θυµάστε να το χρησιµοποιείτε. 

- Οδηγίες χρήσης: Συµβουλευτείτε τις Οδηγίες Χρήσης για οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο 
χρήσης της συσκευής εισπνοής Genuair. Εάν έχετε αµφιβολίες σχετικά µε το πώς να 
χρησιµοποιήσετε το Brimica Genuair, απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας.  

- Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το Brimica Genuair οποιαδήποτε στιγµή πριν ή µετά το φαγητό ή 
το ποτό. 

 
Η ΧΑΠ είναι µακροχρόνια νόσος. Κατά συνέπεια, το Brimica Genuair πρέπει να χρησιµοποιείται 
κάθε µέρα, δύο φορές ηµερησίως και όχι µόνον όταν παρουσιάζετε αναπνευστικά προβλήµατα ή άλλα 
συµπτώµατα της ΧΑΠ. 
 
Η συνιστώµενη δόση µπορεί να χορηγηθεί σε ηλικιωµένους ασθενείς και σε ασθενείς µε νεφρικές ή 
ηπατικές παθήσεις. ∆εν απαιτούνται ρυθµίσεις της δόσης για τους συγκεκριµένους ασθενείς.  
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Εάν χρησιµοποιήσετε µεγαλύτερη δόση Brimica Genuair από την κανονική 
Εάν πιστεύετε ότι έχετε χρησιµοποιήσει µεγαλύτερη δόση Brimica Genuair από την κανονική, είναι 
πιο πιθανό να εκδηλώσετε ορισµένες από τις ανεπιθύµητες ενέργειές του, όπως θολή όραση, 
ξηροστοµία, ναυτία, τρέµουλο/τρόµο, κεφαλαλγία, αίσθηµα παλµών ή αυξηµένη αρτηριακή πίεση, 
συνεπώς πρέπει να απευθυνθείτε αµέσως στον γιατρό σας ή να µεταβείτε στο κοντινότερο τµήµα 
επειγόντων περιστατικών. ∆είξτε τη συσκευασία του Brimica Genuair. Ενδέχεται να απαιτείται 
ιατρική βοήθεια. 
 
Εάν ξεχάσετε να χρησιµοποιήσετε το Brimica Genuair 
Εάν ξεχάσετε να εισπνεύσετε µία δόση από το Brimica Genuair, απλώς λάβετέ την το συντοµότερο 
δυνατόν και λάβετε την επόµενη δόση σας τη συνήθη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να 
αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 
 
Εάν σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε το Brimica Genuair 
Το φάρµακο αυτό συνιστάται για µακροχρόνια χρήση. Εάν επιθυµείτε να σταµατήσετε τη θεραπεία, 
απευθυνθείτε πρώτα στον γιατρό σας, καθώς µπορεί να εκδηλωθεί επιδείνωση των συµπτωµάτων σας. 
 
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του φαρµάκου, ρωτήστε τον γιατρό, 
τον φαρµακοποιό ή τον νοσοκόµο σας. 
 
 
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 
 
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και αυτό το φάρµακο µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες, αν 
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 
 
Ορισµένες ανεπιθύµητες ενέργειες ενδέχεται να είναι σοβαρές: εάν εκδηλώσετε οποιαδήποτε από 
αυτές τις ανεπιθύµητες ενέργειες, ενηµερώστε τον γιατρό σας αµέσως. 
 
Όχι συχνές: µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ασθενείς 
- Μυϊκή αδυναµία, συσπάσεις και/ή µη φυσιολογικός καρδιακός ρυθµός. Μπορεί να πρόκειται 

για συµπτώµατα µείωσης της ποσότητας καλίου στο αίµα σας 
- Κόπωση, αυξηµένο αίσθηµα δίψας και/ή συχνότερη ανάγκη για ούρηση από το φυσιολογικό. 

Μπορεί να πρόκειται για συµπτώµατα αύξησης της ποσότητας σακχάρου στο αίµα σας. 
- Αίσθηµα παλµών. Μπορεί να πρόκειται για σύµπτωµα ασυνήθιστα ταχέος καρδιακού παλµού ή 

µη φυσιολογικού καρδιακού ρυθµού 
 
Σπάνιες: µπορεί να επηρεάσουν 1 στους 1.000 ασθενείς 
- Αίσθηµα σύσφιξης στο θώρακα, βήχας, συριγµός αναπνοής ή δύσπνοια αµέσως µετά τη χρήση 

του φαρµάκου 
- Ξαφνική δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση, οίδηµα στη γλώσσα, τον λαιµό, τα χείλη ή 

το πρόσωπο, δερµατικό εξάνθηµα και/ή κνησµός - µπορεί να πρόκειται για συµπτώµατα 
αλλεργικής αντίδρασης 

 
Μη γνωστές: η συχνότητα δεν µπορεί να εκτιµηθεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα 
Πρήξιµο στο πρόσωπο, λαιµό, χείλη ή γλώσσα (µε ή χωρίς δυσκολία στην αναπνοή ή στην 
κατάποση), φουσκάλες µε έντονο κνησµό στο δέρµα (κνίδωση) καθώς αυτά µπορεί να είναι 
συµπτώµατα αλλεργικής αντίδρασης. 
 
Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες που ενδέχεται να προκύψουν µε τη χρήση του Brimica Genuair: 
 
Συχνές: µπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ασθενείς 
- Συνδυασµός πονόλαιµου και καταρροής – µπορεί να πρόκειται για σηµεία ρινοφαρυγγίτιδας 
- Κεφαλαλγία 
- Επώδυνη και/ή συχνή ούρηση – µπορεί να πρόκειται για σηµεία ουρολοίµωξης 
- Βήχας 
- ∆ιάρροια 
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- Καταρροή, µπουκωµένη ή βουλωµένη µύτη και/ή πόνος ή αίσθηµα πίεσης στα µάγουλα ή το 
µέτωπο – µπορεί να πρόκειται για συµπτώµατα ιγµορίτιδας 

- Ζάλη 
- Μυϊκές κράµπες 
- Ναυτία (αίσθηµα αδιαθεσίας) 
- ∆υσκολία στον ύπνο 
- Ξηροστοµία 
- Μυϊκός πόνος 
- Πρήξιµο στα χέρια, τους αστραγάλους ή τα πόδια 
- Αποστήµατα (λοιµώξεις) σε ιστούς που βρίσκονται στη βάση δοντιών 
- Αυξηµένα επίπεδα στο αίµα µιας πρωτεΐνης που ανευρίσκεται στο µυ και ονοµάζεται 

φωσφοκινάση κρεατίνης 
- Τρέµουλο/τρόµος 
- Άγχος 
 
Όχι συχνές: 
- Γρήγορος καρδιακός παλµός (ταχυκαρδία) 
- Πόνος στο στήθος ή σφίξιµο στο στήθος (στηθάγχη) 
- Θολή όραση 
- Μεταβολές στον ήχο της φωνής (δυσφωνία) 
- ∆υσκολία στην ούρηση ή αίσθηµα ότι η ουροδόχος κύστη δεν έχει αδειάσει πλήρως 

(κατακράτηση ούρων) 
- Μη φυσιολογικό ίχνος ηλεκτροκαρδιογραφήµατος (παράταση του διαστήµατος QT) το οποίο 

δυνητικά οδηγεί σε µη φυσιολογικό καρδιακό ρυθµό  
- ∆ιαταραγµένη αίσθηση της γεύσης (δυσγευσία) 
- Ερεθισµός του φάρυγγα 
- Φλεγµονή του στόµατος (στοµατίτιδα) 
- Αυξηµένη αρτηριακή πίεση 
- ∆ιέγερση 
- Εξάνθηµα 
- Κνησµός στο δέρµα 
 
Αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε τον γιατρό, τον φαρµακοποιό ή τον 
νοσοκόµο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν 
φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύµητες ενέργειες απευθείας, µέσω του 
εθνικού συστήµατος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτηµα V. Μέσω της αναφοράς 
ανεπιθύµητων ενεργειών µπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά 
µε την ασφάλεια του παρόντος φαρµάκου. 
 
 
5. Πώς να φυλάσσεται το Brimica Genuair 
 
Το φάρµακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. 
 
Να µη χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στην 
επισήµανση, στο κουτί και στην εσωτερική συσκευασία της συσκευής εισπνοής µετά την «ΛΗΞΗ». Η 
ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία ηµέρα αυτού του µήνα. 
 
Το φαρµακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. 
 
Φυλάσσετε τη συσκευή εισπνοής Genuair προστατευµένη εντός της σφραγισµένης εσωτερικής 
συσκευασίας µέχρι την έναρξη χορήγησης. 
 
Να χρησιµοποιείται εντός 60 ηµερών από το άνοιγµα της εσωτερικής συσκευασίας. 
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Να µη χρησιµοποιείτε το Brimica Genuair εάν παρατηρήσετε ότι η συσκευασία έχει υποστεί φθορά ή 
φέρει ενδείξεις αλλοίωσης. 
 
Μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης, η συσκευή εισπνοής πρέπει να απορρίπτεται. Μην πετάτε 
φάρµακα στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρµακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν 
χρησιµοποιείτε πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.  
 
 
6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
Τι περιέχει το Brimica Genuair 
- Οι δραστικές ουσίες είναι το βρωµιούχο ακλιδίνιο και η διϋδρική φουµαρική φορµοτερόλη. 

Κάθε παρεχόµενη δόση περιέχει 396 µικρογραµµάρια βρωµιούχου ακλιδινίου που ισοδυναµεί 
µε µία δόση 340 µικρογραµµαρίων ακλιδινίου και 11,8 µικρογραµµαρίων διϋδρικής 
φουµαρικής φορµοτερόλης.  

- Το άλλο συστατικό είναι η µονοϋδρική λακτόζη. 
 
Εµφάνιση του Brimica Genuair και περιεχόµενο της συσκευασίας 
Το Brimica Genuair είναι λευκή ή σχεδόν λευκή κόνις.  
Η συσκευή εισπνοής Genuair είναι λευκή µε ενσωµατωµένο πλαίσιο ένδειξης της δόσης και ένα 
πορτοκαλί κουµπί δοσοµέτρησης. Το επιστόµιο καλύπτεται από αφαιρούµενο πορτοκαλί 
προστατευτικό κάλυµµα. Η συσκευή εισπνοής διατίθεται σε σφραγισµένη προστατευτική εσωτερική 
συσκευασία από φύλλο αλουµινίου που περιέχει έναν φακελίσκο µε αποξηραντικό µέσο. 
 
∆ιατίθενται τα εξής µεγέθη συσκευασίας: 
 
Χάρτινο κουτί που περιέχει 1 συσκευή εισπνοής µε 30 δόσεις. 
Χάρτινο κουτί που περιέχει 1 συσκευή εισπνοής µε 60 δόσεις. 
Χάρτινο κουτί που περιέχει 3 συσκευές εισπνοής µε 60 δόσεις η κάθε µία. 
 
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.  
 
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός 
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 
AstraZeneca AB 
SE-151 85 Södertälje 
Σουηδία 
 
Παραγωγός: 
Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. 
Ctra. Nacional II, Km. 593 
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona 
Ισπανία 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας: 
 
België/Belgique/Belgien  
AstraZeneca S.A./N.V.  
Tél/Tel: + 32 2 370 48 11 

Lietuva  
UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC”  
Tel: +370 52 691 947 
 

България  
“Берлин-Хеми/А. Менарини България” EООД 
 тел.: +359 2 454 0950   
 

Luxembourg/Luxemburg  
AstraZeneca S.A./N.V.  
Tél/Tel: + 32 2 370 48 11 
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Česká republika  
Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.  
Tel: +420 267 199 333  

Magyarország  
Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.  
Tel.: +36 23501301  
 

Danmark  
AstraZeneca A/S  
Tlf: +45 43 66 64 62 
 

Malta  
Associated Drug Co. Ltd 
Tel: +356 2277 8000 
 

Deutschland  
Berlin-Chemie AG  
Tel: +49 (0) 30 67070  
 
AstraZeneca GmbH 
Tel: +49 41 03 7080 
 

Nederland  
AstraZeneca BV  
Tel: +31 79 363 2222 
 

Eesti  
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti  
Tel: +372 667 5001  
 

Norge  
AstraZeneca AS  
Tlf: +47 21 00 64 00 
 

Ελλάδα  
MENARINI HELLAS AE  
Τηλ: +30 210 8316111-13  
 

Österreich  
A. Menarini Pharma GmbH.  
Tel: +43 1 879 95 85-0  
 

España  
Laboratorios Menarini S.A.  
Tel: +34-93 462 88 00  
 

Polska  
Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 566 21 00  
 

France  
MENARINI France  
Tél: +33 (0)1 45 60 77 20  
 

Portugal  
A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.  
Tel: +351 210 935 500  
 

Hrvatska  
Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.  
Tel: + 385 1 4821 361  

 

România  
Berlin-Chemie A.Menarini S.R.L.  
Tel: +40 21 232 34 32  
 

Ireland  
A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd  
Tel: +353 1 284 6744  
 

Slovenija  
Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana  
Tel: +386 01 300 2160  

Ísland  
Vistor hf.  
Sími: +354 535 70 00  

Slovenská republika  
Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR  
Tel: +421 2 544 30 730  
 

Italia  
Laboratori Guidotti S.p.A.  
Tel: +39- 050 971011  
 

Suomi/Finland  
AstraZeneca Oy  
Puh/Tel: +358 10 23 010 
 

Κύπρος  
Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ  
Τηλ: +357 22490305 
 

Sverige  
AstraZeneca AB 
Tel: +46 8 553 26 000 
 

Latvija  
SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic  
Tel: +371 67103210  
 

United Kingdom  
AstraZeneca UK Ltd  
Tel: +44 1582 836 836 
 

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά {µήνας ΕΕΕΕ}. 
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Λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιµα στον δικτυακό τόπο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων: http://www.ema.europa.eu. 
 
 
Οδηγίες Χρήσης  
 
Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά µε το πώς να χρησιµοποιείτε τη συσκευή εισπνοής 
Genuair. Είναι σηµαντικό να διαβάσετε αυτές τις πληροφορίες, καθώς η συσκευή Genuair µπορεί να 
λειτουργεί διαφορετικά από τις συσκευές εισπνοής που έχετε χρησιµοποιήσει παλαιότερα. Μπορείτε 
επίσης να συµβουλευτείτε το βίντεο επίδειξης για το πώς να χρησιµοποιείτε τη συσκευή εισπνοής 
Genuair που παρέχεται στο www.genuair.com µέσω του παρακάτω κωδικού. Εάν έχετε περισσότερες 
ερωτήσεις σχετικά µε το πώς να χρησιµοποιείτε τη συσκευή εισπνοής, ζητήστε τη βοήθεια του 
γιατρού, του φαρµακοποιού ή του νοσοκόµου σας. 
 

 
Οι Οδηγίες Χρήσης χωρίζονται στις ακόλουθες παραγράφους: 

- Έναρξη 
- Βήµα 1: Προετοιµάστε τη δόση σας 
- Βήµα 2: Εισπνεύστε το φάρµακό σας 
- Επιπρόσθετες πληροφορίες 

 
Έναρξη 
 
∆ιαβάστε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε το φάρµακο. 
 
Εξοικειωθείτε µε τα µέρη της συσκευής εισπνοής σας Genuair. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα A 

Πριν από τη χρήση: 
 

α)  Πριν από την πρώτη χρήση, ανοίξτε σχίζοντας την σφραγισµένη εσωτερική συσκευασία και 
αφαιρέστε τη συσκευή εισπνοής. Πετάξτε την εσωτερική συσκευασία και το αποξηραντικό 
µέσο. 

β)  Μην πιέζετε το πορτοκαλί κουµπί µέχρι να είστε έτοιµοι να πάρετε µια δόση. 

Πορτοκαλί 

κουμπί 

Παράθυρο ελέγχου 

Πράσινο = συσκευή εισπνοής 

Δείκτης 

δόσης 

Προστατευτικό 

κάλυμμα 
Παράθυρο ελέγχου 

Κόκκινο = επιβεβαιώνει τη σωστή 

εισπνοή 

Επιστόμιο 
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γ)  Τραβήξτε το κάλυµµα πιέζοντας ελαφρά τα βέλη που είναι σηµειωµένα στην κάθε πλευρά 
(Εικόνα Β). 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα B 

ΒΗΜΑ 1: Προετοιµάστε τη δόση σας 
 

1.1 Κοιτάξτε το άνοιγµα του επιστοµίου και βεβαιωθείτε ότι κανένα αντικείµενο δεν εµποδίζει την 
πρόσβαση σε αυτό (Εικόνα Γ). 

 
1.2 Κοιτάξτε το παράθυρο ελέγχου (πρέπει να είναι κόκκινο, Εικόνα Γ).  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα Γ 
 

1.3 Κρατήστε τη συσκευή εισπνοής οριζόντια µε το επιστόµιο προς το µέρος σας και το πορτοκαλί 
κουµπί επάνω (Εικόνα ∆). 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα ∆ 
 

1.4 Πιέστε εντελώς προς τα κάτω το πορτοκαλί κουµπί για τη φόρτωση της δόσης σας (Εικόνα Ε). 
 
Όταν πιέζετε εντελώς προς τα κάτω το κουµπί, το παράθυρο ελέγχου αλλάζει από κόκκινο σε 
πράσινο. 

 
Πιέστε εδώ και 
τραβήξτε 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ 

Ελέγξτε το άνοιγμα  

του επιστομίου 
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Βεβαιωθείτε ότι το πορτοκαλί κουµπί είναι επάνω. Μη γέρνετε τη συσκευή. 

 
1.5 Απελευθερώστε το πορτοκαλί κουµπί (Εικόνα ΣΤ). 

 
Βεβαιωθείτε ότι απελευθερώσατε το κουµπί, ώστε η συσκευή εισπνοής να µπορεί να λειτουργήσει 
σωστά. 
 

 

 

 

 

 

 Εικόνα E     Εικόνα ΣΤ 

Σταµατήστε και Ελέγξτε: 
 

1.6 Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο ελέγχου είναι τώρα πράσινο (Εικόνα Ζ). 
 

Το φάρµακό σας είναι έτοιµο για εισπνοή. 
 

Πηγαίνετε στο «ΒΗΜΑ 2: Εισπνεύστε το φάρµακό σας». 
 

 

 

 

 

 

      Εικόνα Ζ 
 

Τι να κάνετε εάν το παράθυρο ελέγχου είναι ακόµα κόκκινο αφού έχετε πιέσει το κουµπί 
(Εικόνα Η). 

 

 

 

 

 Εικόνα H 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
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Η δόση δεν είναι προετοιµασµένη. Πηγαίνετε πίσω στο «ΒΗΜΑ 1 Προετοιµάστε τη δόση 
σας» και επαναλάβετε τα βήµατα 1.1 έως 1.6. 

ΒΗΜΑ 2: Εισπνεύστε το φάρµακό σας 
 

∆ιαβάστε πλήρως τα βήµατα 2.1 έως 2.7 πριν από τη χρήση. Μη γέρνετε τη συσκευή. 

2.1 Κρατήστε τη συσκευή εισπνοής µακριά από το στόµα σας και εκπνεύστε εντελώς. Μην 
εκπνέετε ποτέ µέσα στη συσκευή εισπνοής (Εικόνα Θ). 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα Θ  

2.2 Κρατήστε το κεφάλι σας σε όρθια θέση, τοποθετήστε το επιστόµιο ανάµεσα στα χείλη σας 
και κλείστε τα χείλη σας ερµητικά γύρω από αυτό (Εικόνα Ι). 

 

Μην κρατάτε πατηµένο προς τα κάτω το πορτοκαλί κουµπί καθώς εισπνέετε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Εικόνα Ι 

2.3 Πάρτε µία δυνατή, βαθιά εισπνοή από το στόµα σας. Συνεχίστε να εισπνέετε όσο το 
δυνατόν περισσότερο. 

 
Ένα «κλικ» θα σας επιβεβαιώσει ότι εισπνέετε σωστά. Συνεχίστε να αναπνέετε όσο το δυνατόν 
περισσότερο, αφού ακούσετε το «κλικ». Μερικοί ασθενείς µπορεί να µην ακούσουν το «κλικ». 
Χρησιµοποιήστε το παράθυρο ελέγχου για να βεβαιωθείτε ότι έχετε εισπνεύσει σωστά.  

2.4 Αποµακρύνετε τη συσκευή εισπνοής από το στόµα σας. 
 

2.5 Κρατήστε την αναπνοή σας όσο το δυνατόν περισσότερο. 
 

2.6 Εκπνεύστε αργά µακριά από τη συσκευή εισπνοής. 
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Ορισµένοι ασθενείς µπορεί να αισθανθούν µία κοκκώδη αίσθηση στο στόµα τους ή µία ελαφρώς 
γλυκιά ή πικρή γεύση. Μην πάρετε επιπλέον δόση σε περίπτωση που δεν αισθανθείτε κάποια γεύση ή 
αίσθηση µετά την εισπνοή. 

Σταµατήστε και Ελέγξτε:  
 

2.7 Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο ελέγχου είναι τώρα κόκκινο (Εικόνα Κ). Αυτό σηµαίνει ότι 
έχετε εισπνεύσει το φάρµακό σας σωστά. 

 

 

 

 Εικόνα K 

 
 
 

 
Εικόνα Κ 

 
Τι να κάνετε εάν το παράθυρο ελέγχου είναι ακόµα πράσινο µετά την εισπνοή (Εικόνα Λ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικόνα Λ 
 
Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχετε εισπνεύσει το φάρµακό σας σωστά. Πηγαίνετε πίσω στο «ΒΗΜΑ 2 
Εισπνεύστε το φάρµακό σας» και επαναλάβετε τα βήµατα 2.1 έως 2.7. 
 
Εάν το παράθυρο ελέγχου εξακολουθεί να µην αλλάζει σε κόκκινο, µπορεί να έχετε ξεχάσει να 
απελευθερώσετε το πορτοκαλί κουµπί πριν από την εισπνοή ή µπορεί να µην έχετε εισπνεύσει αρκετά 
δυνατά. Εάν συµβεί αυτό, προσπαθήστε ξανά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απελευθερώσει το πορτοκαλί 
κουµπί και ότι έχετε εκπνεύσει πλήρως. Στη συνέχεια, πάρτε µια δυνατή, βαθιά εισπνοή µέσα από το 
επιστόµιο. 
Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µε τον γιατρό σας εάν το παράθυρο ελέγχου εξακολουθεί να 
είναι πράσινο µετά από επανειληµµένες προσπάθειες. 
 
Πιέστε το προστατευτικό κάλυµµα πίσω στο επιστόµιο µετά από κάθε χρήση (Εικόνα M), για να 
αποτρέψετε την επιµόλυνση της συσκευής εισπνοής µε σκόνη ή άλλα υλικά. Πρέπει να απορρίψετε τη 
συσκευή εισπνοής σας, εάν χάσετε το κάλυµµα. 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΚΚΙΝΟ 
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Εικόνα Μ 
 
Επιπρόσθετες πληροφορίες 
 
Τι πρέπει να κάνετε εάν προετοιµάσετε κατά λάθος µια δόση; 
 
Φυλάξτε τη συσκευή εισπνοής µε το προστατευτικό κάλυµµα στη θέση του µέχρι να έρθει η ώρα να 
εισπνεύσετε το φάρµακό σας, στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυµµα και ξεκινήστε από το Βήµα 1.6. 
 
Πώς λειτουργεί ο δείκτης δόσης; 
 

• Ο δείκτης δόσης δείχνει τον συνολικό αριθµό των δόσεων που αποµένουν στη συσκευή 
εισπνοής (Εικόνα N). 

• Κατά την πρώτη χρήση, κάθε συσκευή εισπνοής περιέχει τουλάχιστον 60 δόσεις ή τουλάχιστον 
30 δόσεις, ανάλογα µε το µέγεθος της συσκευασίας. 

• Κάθε φορά που φορτώνετε µια δόση πιέζοντας το πορτοκαλί κουµπί, ο δείκτης δόσης 
µετακινείται ελάχιστα προς τον επόµενο αριθµό (50, 40, 30, 20, 10 ή 0). 

 
Πότε πρέπει να πάρετε µία νέα συσκευή εισπνοής; 
 
Θα πρέπει να πάρετε µία νέα συσκευή εισπνοής: 

• Εάν η συσκευή εισπνοής σας φαίνεται κατεστραµµένη ή εάν χάσετε το κάλυµµα ή  
• Όταν εµφανίζεται µία κόκκινη ταινία στον δείκτη δόσης, αυτό σηµαίνει ότι πλησιάζετε στην 
τελευταία δόση σας (Εικόνα Ν) ή  

• Εάν η συσκευή εισπνοής σας είναι άδεια (Εικόνα Ξ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Εικόνα N 
 
Πώς µπορείτε να γνωρίζετε ότι η συσκευή εισπνοής σας είναι άδεια; 
 
Όταν το πορτοκαλί κουµπί δεν επανέλθει στην ανώτερη δυνατή θέση και ασφαλίσει σε µία ενδιάµεση 
θέση, τότε έχετε φτάσει στην τελευταία δόση (Εικόνα Ξ). Μπορείτε να εισπνεύσετε κανονικά την 
τελευταία σας δόση, παρόλο που το πορτοκαλί κουµπί έχει ασφαλίσει σε αυτήν τη θέση. Μετά από 
αυτήν τη δόση, δεν µπορείτε να επαναχρησιµοποιήσετε τη συσκευή εισπνοής και πρέπει να αρχίσετε 
να χρησιµοποιείτε µία νέα συσκευή εισπνοής. 

Ο δείκτης δόσης µετακινείται αργά από το 
60 έως το 0: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. 

Κόκκινη ταινία 
∆είκτης  

δόσης 
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  Εικόνα Ξ 
 
Πώς πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή εισπνοής σας; 
 
Μην χρησιµοποιείτε ΠΟΤΕ νερό για να καθαρίσετε τη συσκευή εισπνοής, καθώς αυτό µπορεί να 
καταστρέψει το φάρµακό σας. 
 
Εάν επιθυµείτε να καθαρίσετε τη συσκευή εισπνοής, απλά σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του 
επιστοµίου µε ένα στεγνό χαρτοµάντηλο ή µία στεγνή χαρτοπετσέτα. 
 
 
 

Θέση ασφάλισης 


