
Hefte for helsepersonell
Følgende informasjon er kun 
tiltenkt helsepersonell.

Bronchitol (mannitol) 40 mg, inhalasjonspulver, harde kapsler

1. Ting du må være klar over før foreskrivelse av Bronchitol
De som foreskriver Bronchitol må være oppmerksomme på følgende risikoer:
• Bronkospasme – under Bronchitol initierende dosevurdering (BIDA)
• Bronkospasme – under behandling
• Hemoptyse
• Problemer relatert til hosting.

Ta en titt på den fullstendige preparatomtalen (SmPC) før foreskrivelse av Bronchitol – preparatomtalen er gitt som 
en del av denne utdanningspakken.

Bronkospasme – under Bronchitol initierende 
dosevurdering (BIDA)
Initierende dosevurdering av Bronchitol (BIDA) identifiserer 
pasienter med bronkial hyperreaktivitetsreaksjon i 
respons til inhalert mannitol. Vurderingen måler graden 
av bronkokonstriksjon etter sekvensielle administreringer 
av mannitol.
•  BIDA må bestås før pasienten starter behandlingen

med Bronchitol.
BIDA må gjøres under tilsyn og overvåkning av en erfaren 
og tilstrekkelig opplært helsefagperson som må:
•  være i stand til å overvåke oksygenmetning (SpO2),

foreta spirometri og administrere akutt bronkospasme – 
inkludert bruk av gjenopplivingsutstyr (se "Utstyr som 
er nødvendig for BIDA" i avsnitt 2 for fullstendig liste 
over utstyr som er nødvendig)

•  være tilstrekkelig nær for å reagere hurtig på en
nødsituasjon.

Pasienter må være forhåndsmedisinert med en 
bronkodilatator 5 til 15 minutter før initieringsdosen – 
men etter baseline FEV1 og SpO2 måling.
•  Ikke la pasientene være uten tilsyn når evalueringen

har startet.
•  Etter testen skal pasienter overvåkes inntil deres FEV1

er tilbake til baselinenivåer.

Bronkospasme – under behandling
Bronkokonstriksjon kan skje i løpet av langsiktig bruk – selv 
om pasienten ikke er hyperresponsiv for initieringsdosen.
For å redusere risikoen for bronkospasme under bruk:
•  Be pasienter om å bruke en bronkodilatator 5 til

15 minutter før dosen av Bronchitol – du må kontrollere
at pasienter er i stand til å medisinere seg selv med
en bronkodilatator riktig og sikkert på egen hånd.

•  Be pasientene om å slutte å bruke Bronchitol umiddelbart
og oppsøke lege hvis de har vanskeligheter med å puste
eller hvis pustingen blir vanskeligere.

Gjennomgå alle pasienter for legemiddelindusert 
bronkospasme etter omtrent 6 uker (se avsnitt 4.4. 
av SmPC).
•  Gjenta alltid initieringsdosevurderinger hvis du er usikker

på om pasienter rapporterer tegn og symptomer
på bronkokonstriksjon.

Hemoptyse
Bronchitol har ikke blitt studert hos pasienter med en 
historikk av betydelig hemoptyse (minst 60 ml) i de siste 
3 månedene. Dette betyr at slike pasienter skal overvåkes 
nøye.
Bruk ikke Bronchitol etter massiv eller alvorlig hemoptyse – 
dette er:
•  akutt blødning med et tap på minst 240 ml over

en 24-timers periode
•  tilbakevendende blødning med et tap på minst 100 ml

per dag over flere dager.
Bruk klinisk vurdering til å bestemme om fortsatt bruk etter 
mindre episoder med hemoptyse. Se avsnitt 4.4 av SmPC 
for mer detaljert informasjon om å kategorisere episoder 
av hemoptyse og tilbakeholdelse og gjenopptatt bruk av 
Bronchitol.
For å redusere risikoen for hemoptyse:
•  Be pasienter om å rapportere eventuell hemoptyse eller

eventuell økning i hemoptyse til legen hvis de har en nylig
historikk (i løpet av de siste tre månedene).

•  Be pasientene om å slutte å bruke Bronchitol umiddelbart
og oppsøke lege hvis de har en massiv eller alvorlig
hemoptyse.

Problemer relatert til hosting
Innånding av Bronchitol kan føre til hoste (svært vanlig) 
eller tørr hals (vanlig). Spesielt kan for hurtig inhalering 
av Bronchitol føre til hosting.
For å hjelpe til med å redusere risikoen for problemer relatert 
til hoste:
•  Opplæring av pasienter i riktig inhalatorbruk under BIDA.

Påse at pasienten mottar et pakningsvedlegg (PIL). Dette
inneholder detaljerte instruksjoner om bruk av inhalatoren.
Henvis til pakningsvedlegget inkludert som en del av
opplæringspakken.

•  Fortell pasienter at hosting kan kontrolleres ved
å redusere hastigheten på inhaleringen av medisinen.
Men de må fortsatt se til at flythastigheten er tilstrekkelig
til å tømme kapselen.

•  Fortell pasientene at en slurk vann etter dosen hjelper til å
fjerne eventuelt pulver som er igjen i munnen og halsen.

Hvis hosten ikke blir bedre, be pasientene om å snakke 
med legen.
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Utstyr som kreves for BIDA

Sørg for at følgende utstyr er 
tilgjengelig for utføring av BIDA:

• Bronchitol initierende dose
(inneholder 10 Bronchitol kapsler,
en inhalator og et pakningsvedlegg)

Du trenger også:
• spirometrisystem som oppfyller 

ERS/ATS-krav

• stoppeklokke (som kan settes 
til 60 sekunder)

• kalkulator

• bronkodilatator

• stetoskop

• blodtrykksmåler

• pulsoksymeter.

Følgende nødutstyr skal også være 
tilgjengelig:
• adrenalin (epinefrin) og atropin

• lang- eller korttidsvirkende beta2 

agonister (slik som salbutamol) –
i målte doseinhalatorer

• oksygen

• en nebulisator med lite volum 
for å gi bronkodilatatorer

• annet relevant nødutstyr.

Hint og tips for BIDA

• Ikke rengjør inhalatoren i løpet av
BIDA. Kast inhalatoren etter BIDA.

• Inhalatoren skal ikke steriliseres eller
gjenbrukes – dette kan forringe
gyldigheten til de påfølgende
vurderingene.

• Når pasienter ekshalerer under BIDA,
påse at de gjør dette vendt bort fra
inhalatoren. Dette vil minimere 
fuktigheten inne i enheten.

• Stikk hull på kapselen kun én gang.
Gjør dette ved å trykke begge
knappene fullstendig og samtidig.
Stikker du et nytt hull er det mulig
at kapselen deles eller går i biter.

• Pasienter skal inhalere fra enheten
på en dyp, kontrollert måte. Dette skal
være i en hastighet som er hurtig nok
til å få kapselen til å spinne og
tømmes.

En andre inhalering kan være 
nødvendig dersom kapselen ikke 
ser ut til å ha blitt tømt.

Pasientene skal holde pusten 
i 5 sekunder etter hver 
kapselinhalering.

• For å hjelpe til med utviklingen av
en osmotisk gradient inne i luftveiene,
skal sekvensielle doser tas rett etter
hverandre – det skal være minimal
forsinkelse mellom dosene.

• Bruk ikke gummihansker ved
administrering av BIDA og håndtering
av Bronhchitol-kapslene. Dette kan
øke statisk elektrisitet og stoppe
kapselbevegelsen inne i inhalatoren.

Hvis du mistenker at statisk 
elektrisitet er et problem eller 
merker at lyden av kapselens 
‘rangling’ ikke kan høres under 
innånding av Bronchitol, bank 
bestemt på bunnen av inhalatoren 
(med munnstykket vendt nedover 
i en vinkel på 45°). Dette skal sikre 
at kapselen er blitt ‘flyttet’ fra 
perforasjonskammeret inn 
i dreiekammeret.

2. Bronchitol initierende dosevurdering (BIDA)
Slik fullføres BIDA
Pasienten skal sitte under testen. Forklar prosedyren for pasienten og inkluder hva som kreves for en FVC-manøver, 
en FEV1 måling og typen flow som er nødvendig ved bruk av inhalatoren. Pasienten skal bruke inhalatoren ved 
å følge trinn 1 til 10 i avsnittet "Slik bruker du inhalatoren" i PIL. Demonstrer etter behov.

• Alle FEV1 målinger og SpO2 overvåkning skal utføres 60 sekunder etter doseinhalering.

• Følg den vanlige protokollen for å måle FEV1 og SpO2.

• Hvis pasienten viser tegn på betydelig bronkokonstriksjon, slik som hvesing eller kortpustethet under testen,
mål FEV1 og behandle tilsvarende.

• Det finnes tre mulige resultater av BIDA: bestått, ikke bestått eller ufullstendig. Kriteriene for å vurdere disse
resultatene beskrives nedenfor.

Ufullstendige tester: Hvis pasienten opplever en forstyrrende hoste, oppkast eller noen andre tegn på at de ikke 
tolererer BIDA, stopp testen før fullføring. Rapporter til Chiesi som en bivirkning (se avsnitt 3 for kontaktopplysninger).

3. Ytterligere informasjon
Mer informasjon kan fås ved å kontakte Chiesi Pharma AB, distributøren 
på vegne av markedsføringsinnehaveren Pharmaxis Europe Limited: 
Chiesi Pharma AB,Klara Norra kyrkogata 34, 111 22 Stockholm, Sverige
Telephone +46 8 753 35 20         
E-post: medinfonordic@chiesi.com

Kontaktinformasjon for 
bivirkningsrapportering:
E-post: pharmacovigilancenordic@chiesi.com

Helsepersonell bes melde nye, uventede og alvorlige 
mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema: 
www.legemiddelverket.no/meldeskjema

Trinn 1: Baselinemål og forhåndsmedikamenter

Trinn 2: 1. Bronchitol-inhalering

Trinn 3: 2. Bronchitol-inhalering

Trinn 4: 3. Bronchitol-inhalering

Trinn 5: 4. Bronchitol-inhalering

Trinn 6: Etterevaluering overvåkning Kun hvis ikke konkluderende ved trinn 5:

Vurder baseline FEV1 og SpO2 før start av test. 
La pulsoksimeteret være på i løpet av testen.

Pasienten inhalerer 
Bronchitol 40 mg – 
1 kapsel

Pasienten inhalerer 
Bronchitol 80 mg – 
2 kapsler

Pasienten inhalerer 
Bronchitol 120 mg – 
3 kapsler

Pasienten inhalerer 
Bronchitol 160 mg – 
4 kapsler

Start 
stoppeklokke – 
registrer SpO2 
etter 60 sekunder

Start 
stoppeklokke – 
registrer SpO2 
etter 60 sekunder

Start 
stoppeklokke – 
registrer SpO2 
og mål FEV1 etter 
60 sekunder

Start 
stoppeklokke – 
registrer SpO2 
og mål FEV1 etter 
60 sekunder

SpO2 OK – 
fortsett test

SpO2 OK – 
fortsett test

SpO2 og FEV1 
OK – fortsett 

test

SpO2 og FEV1 
OK – gå til 

trinn 6

FEV1 gjenopprettes 
til innenfor < 20 % 

(fra baseline) – 
pasienten har bestått 

BIDA og egnet for 
Bronchitol

Mål FEV1 etter 15 minutter

Overvåkning inntil FEV1 har gått tilbake 
til baselinenivå

FEV1 gjenopprettes ikke
til innenfor < 20 %

(fra baseline) –
pasienten har ikke bestått

BIDA, behandle som 
nødvendig

SpO2 faller med ≥ 10 % – 
pasienten har ikke bestått 

BIDA, stopp testen, gå til trinn 
6 og behandle etter behov

SpO2 faller med ≥ 10 % – 
pasienten har ikke bestått 

BIDA, stopp testen, gå til trinn 
6 og behandle etter behov

SpO2 faller med ≥ 10 % eller FEV1 
faller med ≥ 20 % (fra baseline) – 
pasienten har ikke bestått BIDA, 

stopp testen, gå til trinn 6 og 
behandle etter behov

SpO2 faller med ≥ 10 % eller 
FEV1 faller med ≥ 50% (fra 
baseline) – pasienten har 

ikke bestått BIDA, gå til trinn 
6 og behandle etter behov

FEV1 faller med 20 % til < 50 % (fra baseline) – 
test ikke konkluderende, gå til trinn 6

Be pasienten forhåndsmedisinere med bronkodila-
tator 5 til 15 minutter før 1. Bronchitol-inhalering.
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