
Tiotrus Zonda® geeft dezelfde dosis 
tiotropium als de HandiHaler®1,2

Afgemeten dosis3 Afgegeven dosis3

Tiotrus Zonda* 13µg 10µg

10µg18µg
Tiotropium  
toegediend met 
de Handihaler**
Het doseringsschema voor Tiotrus Zonda is één dagelijkse capsule

Tiotrus Zonda is equivalent aan tiotropium toegediend met de HandiHaler4

*  Tiotrus Zonda bevat 16μg tiotropiumbromide, equivalent aan 13μg tiotropium. Er is 18mg lactose monohydraat per capsule.1

**Tiotropium HandiHaler bevat 22,5μg tiotropiumbromide, equivalent aan 18μg tiotropium. Er is 5,5mg lactose monohydraat per capsule.2
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Verkorte productinformatie Tiotrus Zonda® Handelsnaam: Tiotrus 10 microgram/dosis inhalatiepoeder in harde capsules. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Elke capsule bevat 16 microgram tiotropiumbromide, overeenkomend met 
13 microgram tiotropium. De afgeleverde dosis (de dosis die het mondstuk van de Zonda-inhalator verlaat) is 10 microgram tiotropium per capsule. Indicaties: Tiotrus is geïndiceerd als een bronchusverwijder voor de onderhoudsbehandeling ter 
verlichting van symptomen bij patiënten met chronische obstructieve luchtwegaandoeningen (COPD). Tiotrus is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen. Tiotrus capsules mogen alleen geïnhaleerd worden met behulp van de Zonda-inhalator. 
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof tiotropiumbromide, atropine of derivaten zoals ipratropium of oxitropium, of voor één van de in rubriek 6.1 van de volledige SPC vermelde hulpstoffen, waaronder lactosemonohydraat 
dat melkeiwit bevat. Belangrijkste waarschuwingen en voorzorgen: Tiotropiumbromide, als een bronchusverwijder in eenmaal daagse onderhoudsdosering, dient niet te worden gebruikt als aanvangsbehandeling van acute episoden van 
bronchospasmen, dat wil zeggen “noodtherapie”. Na toediening van tiotropiumbromide inhalatiepoeder kunnen onmiddellijke overgevoeligheidsreacties optreden. Het gebruik van tiotropiumbromide moet onmiddellijk worden gestaakt 
als er een overgevoeligheidsreactie of allergische reactie ontstaat. De gebruikelijke handelingen moeten bij de patiënt worden uitgevoerd. Overeenkomend met de anticholinerge werking dient tiotropiumbromide met voorzichtigheid te 
worden gebruikt bij patiënten met nauwe-kamerhoek glaucoom, prostaathyperplasie of blaashalsobstructie. Zoals ook bij andere inhalatietherapieën kunnen paradoxale bronchospasmen optreden met toenemende piepende ademhaling of 
benauwdheid na een dosering. Tiotrus moet onmiddellijk worden gestaakt, de patiënt moet worden beoordeeld en indien nodig moet een alternatieve behandeling worden ingesteld. Tiotropium dient met voorzichtigheid te worden gebruikt 
bij patiënten met een recent myocardinfarct (<6 maanden), onstabiele of levensbedreigende cardiale aritmie of cardiale aritmie waarvoor in het afgelopen jaar een interventie of verandering in medicamenteuze behandeling nodig is geweest, 
of ziekenhuisopname voor hartfalen (NYHA-klasse III of IV) in het afgelopen jaar. Patiënten dienen gewaarschuwd te worden om te voorkomen dat het inhalatiepoeder in de ogen komt. Ze dienen te worden geïnformeerd dat dit kan leiden tot 
de vorming van neerslag of dat dit nauwe-kamerhoek glaucoom, pijn of een onaangenaam gevoel in de ogen, tijdelijk wazig zien, visuele halo’s of gekleurde beelden gecombineerd met rode ogen door zwelling van de conjunctiva en oedeem 
van de cornea, kan verergeren. Indien zich een combinatie van deze oogsymptomen ontwikkelt, dienen patiënten onmiddellijk het gebruik van tiotropiumbromide te staken en een arts te raadplegen. Een droge mond, die wordt waargenomen 
bij de behandeling met anticholinergica, kan op de lange termijn leiden tot cariës. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie dienen dit geneesmiddel 
niet te gebruiken. Belangrijkste bijwerkingen: Veel van de genoemde bijwerkingen kunnen worden toegeschreven aan de anticholinerge eigenschappen van tiotropiumbromide. Ernstige bijwerkingen overeenkomstig de anticholinerge effecten 
zijn onder andere glaucoom, obstipatie en darmobstructie waaronder paralytische ileus en urineretentie. Een vaak voorkomende bijwerking is droge mond. Andere zelden of soms voorkomende bijwerkingen zijn onder andere atriumfibrilleren, 
supraventriculaire tachycardie, tachycardie, hartkloppingen, glaucoom, verhoogde oogboldruk, bronchospasmen, obstipatie, intestinale obstructie en urineretentie. De hulpstof lactose kan sporen van melkeiwitten bevatten wat reacties kan 
veroorzaken bij mensen met ernstige overgevoeligheid of allergie voor melkeiwitten. Zoals bij elke inhalatietherapie kunnen, na inname van de dosis, paradoxale bronchospasmen optreden met een onmiddellijke verergering van piepend 
ademhalen en benauwdheid. Paradoxale bronchospasmen reageren op een snelwerkende bronchusverwijder en moeten onmiddellijk worden behandeld. Tiotrus moet onmiddellijk worden gestopt, de patiënt moet worden beoordeeld en, 
indien noodzakelijk, een alternatieve therapie moet worden ingesteld. Afleverstatus: UR. Registratiehouder: Teva Nederland BV, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland. Datum laatste herziening SPC: 28 juni 2016. Raadpleeg voor volledige 
productinformatie de geregistreerde samenvatting van productkenmerken (SPC) RVG 116447, te vinden op www.cbg-meb.nl of neem contact op met Teva Nederland BV. Tel. 0800 0228 400 (NL/RESP/16/0044).



Gebruiksaanwijzing Zonda-inhalator
 
Beste gebruiker,

De Zonda-inhalator maakt het u mogelijk om het 
geneesmiddel te inhaleren dat in de Tiotrus-capsule 
zit dat uw arts u heeft voorgeschreven voor uw 
ademhalings-problemen.

Zorg ervoor dat u de instructies die uw arts u heeft 
gegeven over het gebruik van Tiotrus, nauwkeurig 
opvolgt. De Zonda-inhalator is speciaal ontworpen voor 
Tiotrus-capsules: u mag deze niet gebruiken om andere 
geneesmiddelen mee te inhaleren. De capsules moeten 
alleen worden geinhaleerd met de Zonda-inhalator. 
Gebruik geen andere inhalatoren om Tiotrus-capsules 
te inhaleren. Elke capsule bevat slechts een kleine 
hoeveelheid poeder. Open de capsule niet, want anders 
zal deze niet werken.

De Zonda-inhalator moet alleen worden gebruikt met 
de bijgeleverde fles capsules. Hergebruik de inhalator 
niet voor een andere fles met capsules. Gooi de Zonda-
inhalator weg na 15 keer gebruiken (indien gebruikt 
met een 15 capsules fles) of 30 keer gebruiken (indien 
gebruikt met een 30 capsules fles).

   1. Beschermkap
  2. Mondstuk
  3. Capsulehouder
  4. Doordrukknop
  5. Opening voor de capsule

1. Duw de beschermkap omhoog.
 
2. Houd de capsulehouder van de inhalator stevig vast 

en open het mondstuk door het omhoog te duwen, in 
de richting van de pijl.

 
3. Neem direct voor gebruik een Tiotrus-capsule uit de 

fles en sluit de fles stevig. Plaats de capsule in het 
capsule-vormige vak in de capsulehouder van de 
inhalator. Bewaar de capsule niet in de Zonda-
inhalator.

4. Plaats een capsule nooit direct in het mondstuk.

5. Sluit het mondstuk, totdat u een klik hoort, en laat de 
beschermkap open.

 
6. Houd de inhalator met het mondstuk naar boven 

gericht en druk de doordrukknop stevig één keer 
helemaal in. Laat de knop vervolgens weer los. 
Hierdoor zal de capsule worden doorboord, waardoor 
het geneesmiddel uit de capsule kan vrijkomen op het 
moment dat u inhaleert.

7. Adem volledig uit. Het is belangrijk om dit van het 
mondstuk afgewend te doen. Voorkom altijd dat u in 
het mondstuk uitademt.

 
8. Plaats het mondstuk in uw mond en houd uw hoofd 

rechtop. Sluit uw lippen om het mondstuk, en adem 
langzaam en diep genoeg in om de capsule in het vak 
te horen of te voelen trillen. Houd uw adem zolang 
mogelijk in, terwijl u de inhalator uit uw mond haalt. 
Adem daarna weer normaal. Herhaal stap 7 en 8 om de 
capsule volledig te legen.

 
9. Na gebruik het mondstuk weer openen, en de 

lege capsule eruit tikken. Sluit het mondstuk en de 
beschermkap en berg uw Zonda-inhalator op.

 
De Zonda inhalator is een medisch hulpmiddel (CE)

Fabrikant:
Plastiape S.p.A.
Via 1 Maggio, 8
23875 Osnago LC
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