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Belső oktatási segédanyag: 

Az asthma bronchiale és a COPD kezelésében belégzéssel vagy hörgtágítót

bronchodilatátorok 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

hatóanyag lehet: SABA, SAMA, SABA+SAMA, LABA, ICS, 

„evohaler”

hatóanyag lehet: SABA, LABA, ICS, 

Aerolizer©

Turbuhaler

Diskus© /Accuhaler??

Magyarországon 2015
ktatási segédanyag: Szigetszentmiklósi SZRI Tüdőgondozó, dr Herke Paula

Az asthma bronchiale és a COPD kezelésében belégzéssel vagy hörgtágítót

bronchodilatátorok lehetnek β₂-receptor agonisták vagy „antikolinerg

Gyulladáscsökkentésre inhalációs kortikoszteroidot adunk.

pMDI: 
hatóanyag lehet: SABA, SAMA, SABA+SAMA, LABA, ICS, 

ICS+LABA

SMI: RESPIMAT
LAMA, LABA, LAMA+LABA

DPI
hatóanyag lehet: SABA, LABA, ICS, ICS+LABA, LAMA, LABA+LAMA

Axahaler© Breezhaler

Turbuhaler© Easyhaler©

?? Ellipta© Genuair

Magyarországon 2015-ben forgalomban lévő inhalációs eszközök
Szigetszentmiklósi SZRI Tüdőgondozó, dr Herke Paula

Az asthma bronchiale és a COPD kezelésében belégzéssel vagy hörgtágítót

receptor agonisták vagy „antikolinerg

Gyulladáscsökkentésre inhalációs kortikoszteroidot adunk.
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hatóanyag lehet: SABA, SAMA, SABA+SAMA, LABA, ICS, 

SMI: RESPIMAT®  hatóanyag lehet:
LAMA, LABA, LAMA+LABA

+LABA, LAMA, LABA+LAMA

Breezhaler© Handihaler©

Nexthaler©

Genuair© Elpenhaler

ben forgalomban lévő inhalációs eszközök
Szigetszentmiklósi SZRI Tüdőgondozó, dr Herke Paula

Az asthma bronchiale és a COPD kezelésében belégzéssel vagy hörgtágítót vagy gyulladáscsökkentőt adagolunk. A 

receptor agonisták vagy „antikolinergek” azaz muszkarin

Gyulladáscsökkentésre inhalációs kortikoszteroidot adunk.

béta-adrenerg
publikus gyógyszertörzs 

hatóanyag formuláció

rövid hatású β₂-agonista (SABA)

salbutamol pMDI/DPI, 

terbutaline DPI, oldatos injekció

hosszú hatású β₂-agonista (LABA)

clenbuterol tbl, belsődleges oldat

formoterol pMDI/DPI

indacaterol DPI

olodaterol Respimat

salmeterol pMDI/DPI

muszkarinreceptor

hatóanyag formuláció gyógyszernév
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Ipravent
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aclidinium bromide DPI Bretaris
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bromide

DPI Seebri

tiotropium DPI,

Respimat

Spiriva

inhalatív
ICS+LABA kombináció

formoterol/beclometasone pMDI

formoterol/budesonide DPI

salmeterol/fluticasone propionate pMDI

vilanterol/fluticasone furoate DPI

ICS önmagában

budesonide pMDI

beclometasone Mo-

forgalomban

cyclesonid pMDI

Fluticasone propionate pMDI

ben forgalomban lévő inhalációs eszközök 
Szigetszentmiklósi SZRI Tüdőgondozó, dr Herke Paula  Lezárás:2015. Szeptember 1. 

vagy gyulladáscsökkentőt adagolunk. A 

” azaz muszkarin-receptor antagonisták. 

Gyulladáscsökkentésre inhalációs kortikoszteroidot adunk. 

adrenerg agonisták (forrás: 
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rövid hatású kombináció (SABA+SAMA)

fenoterol/ipratropium
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MDI,
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Berodual
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/salbutamol
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bromid 

/szalbutamol
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inhalatív szteroidok

pMDI/DPI Foster, Foster Nexthaler

Bufomix, DuoResp, Symbicort

pMDI/DPI Dimenio, Fullhale, Seretide

Thoreus, Airflusol forspiro

Relvar

pMDI/DPI Aerox, Aerox jet, Budesonid

Miflonide, Pulmalio, Pulmicort
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forgalomban

pMDI Alvesco

pMDI/DPI Flixotide, Flutikazon cipla

Reviflut
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