
— I'm very happy to introduce Dr Ines Vinge 

to give a talk mainly on a study she was 

involved as an investigator herself, but first… 

Dr Ines Vinge… she is currently acting at the 

Asthma Allergy and Lung Department in the 

leading hospital in Sweden. Her research has 

focused on allergic rhinitis and asthma, and 

she has been active in over 30 trials with 

different inhalers in asthma so she knows the 

inhalers throughout… through the studies and 

also from her practice. So we will hear her 

experience from the studies and also from her 

own clinical practices. So please, Inge, floor 

is yours. 

Дуже рада представити вам доктора Інес 

Вінге, яка розповість вам про дослідження, 

у якому вона брала участь як дослідник. 

Спершу хочу відзначити, що доктор Інес 

Вінге на даний час працює у відділенні 

астми, алергії та легеневих захворювань у 

провідній лікарні Швеції. Її дослідження 

присвячено алергічному риніту та астмі. 

Також вона брала активну участь у більш 

ніж 30 дослідженнях різноманітних 

інгаляторів, які використовують у 

пацієнтів із астмою. Отже, вона розповість 

нам про свій досвід застосування 

інгаляторів, отриманий під час досліджень 

та з власної клінічної практики. Запрошую 

Інес Вінге. Вам слово. 

— OK! Good day! Do you hear me well? 

Good. 

— Доброго дня! Мене чути? Добре. 

So, I am Ines Vinge and I'm working at 

Asthma Allergy Department in private clinic 

in Stockholm. 70% of our work is taking care 

of asthma that are sent from primary care, and 

30% are different research works. 

Мене звати Інес Вінге. Я працюю у 

відділенні астми й алергії у приватній 

клініці у Стокгольмі. 70% нашої роботи — 

це лікування пацієнтів із астмою, 

направлених до нас від лікарів первинної 

ланки, 30% займає дослідницька робота. 

So it's very interesting that I was asked to 

make this Orion study because what is 

happening in real practice that primary care 

physicians — I don’t know how in other 

countries, but in Sweden — are little bit 

afraid to switch the inhalers because they 

were afraid that it would… there will be more 

exacerbations, more urgent department visits, 

and it's not so good. So, when we are 

receiving this switch…  

inhaler, real-world evidence for Easyhaler 

was very interesting to do. 

Робота над цим дослідженням «Оріон» 

була дуже цікавою. Адже в реальній 

практиці (не знаю, як в інших країнах, але 

у Швеції це так) лікарі первинної ланки, на 

жаль, трохи бояться переводити пацієнтів з 

одних інгаляторів на інші через 

побоювання щодо збільшення кількості 

загострень астми, збільшення звернень до 

відділення невідкладної допомоги. У 

цьому контексті дуже цікаво було 

отримати дані з реальної практики 

переведення пацієнтів на Ізіхейлер. 

So the aim was to show that non-inferiority 

and to demonstrate that asthma control when 

switching from budesonide-formoterol 

(Turbuhaler), that the most Swedish patients 

has, Symbicort, and to equivalent dose — 

what was important that it was equivalent 

dose both for budesonide and formoterol, we 

have two different dosages, 160 and 320, and 

we were switching from Turbuhaler to 

Easyhaler. 

Метою дослідження було показати не 

меншу ефективність у контролі астми при 

переході з препарату Симбікорт 

Турбухейлер (будесонід + формотерол), 

який найчастіше застосовують у Швеції, 

на препарат Ізіхейлер (будесонід + 

формотерол) в еквівалентній дозі (дуже 

важливо наголосити, що йдеться саме про 

еквівалентну дозу, тобто 160 та 320 мкг). 

Отже, ми переводили пацієнтів з 

Турбухейлера на Ізіхейлер. 

This was of course open, prospective, non-

interventional study. It was made in Sweden. 

The patients had inclusion criteria asthma and 

were at least having Turbuhaler (budesonide-

Це було відкрите проспективне 

неінтервенційне дослідження, яке 

проходило у Швеції. Згідно з критеріями 

включення, пацієнти страждали на астму і 

застосували Турбухейлер (будесонід + 



formoterol) at least 6 months before you 

could include them to the study. 

формотерол) протягом щонайменше 6 

місяців, перш ніж ми могли включити їх у 

дослідження. 

And it was three study visits. First — the 

prime — first visit when we make the lung 

function, quality of life. And then was the 

second visit and the third after 3 months. 

У цьому дослідженні було заплановано 3 

візити. На першому візиті ми вимірювали 

легеневу функцію, якість життя тощо. 

Також передбачалися другий візит і 

пізніше третій візит (через 3 місяці). 

So primary endpoint was non-inferiority of 

asthma control after the switch and the 

asthma control test. 

Первинною кінцевою точкою була не 

менша ефективність у контролі астми 

після переведення на інший інгалятор, а 

також результати тесту контролю астми. 

Then the secondary endpoints was quality of 

life, lung function, and how the patients and 

how the doctors are looking… switching the 

one inhaler to other is it some deterioration of 

asthma or is not, and can we use that in our 

clinical practice. 

Вторинними кінцевими точками були 

якість життя, легенева функція, а також 

думка пацієнтів і лікарів щодо того, чи 

спричинило переведення з одного 

інгалятора на інший погіршення стану 

пацієнтів із астмою або ж цього не сталося. 

Також визначали, чи можна застосовувати 

його у клінічній практиці. 

And we of course learn a lot of from the 

usage questionnaires and learning practice 

and so on. 

Багато інформації ми отримали з анкет 

щодо застосування препарату, практичних 

даних тощо. 

We see that there were almost 117 patients 

that completed the study. 

Дослідження завершили 117 пацієнтів. 

What was very interesting that well-

controlled asthma increased. It was from 53% 

at the beginning, at the baseline, and it was 

after 12 months almost 71% (70.9). It also 

was the mean asthma control score also 

improved. 

Цікаво відзначити, що показник хорошого 

контролю астми збільшився з 53% на 

початку до майже 71% через 12 місяців. 

Середній показник контролю астми також 

покращився. 

And what was the most important it was to 

show the physicians, like primary care that 

was afraid, it was some… Many years ago it 

was some meaning that if we were switching 

from one inhaler to another it's not so good 

maybe for the patient, the lung function may 

be going down or whatever. 

Найважливішим завданням було показати, 

що лікарі, зокрема лікарі первинної ланки, 

відчували певні побоювання. Багато років 

у медичній спільноті панувало 

переконання, що переведення з одного 

інгалятора на інший може бути не дуже 

сприятливим для пацієнта, спричинити 

погіршення легеневої функції тощо. 

But we see that in this our study the lung 

function parameters remain stable. And that 

was almost 3-month treatment period. So, we 

have no deterioration of asthma, no lung 

function going down. And we were having 

the lung function spirometry using 

Vitalograph Alpha at the first visit and at the 

end of the study at visit 3. 

Однак у нашому дослідженні ми бачимо, 

що параметри легеневої функції 

залишаються стабільними протягом 

періоду лікування тривалістю 3 місяці. 

Отже, ми не спостерігали посилення 

проявів астми, погіршення легеневої 

функції. Для оцінки легеневої функції ми 

проводили спірометрію за допомогою 

пристрою Vitalograph Alpha на першому 

візиті на наприкінці дослідження на 

третьому візиті. 

What was the most important I think, like the 

professor mentioned before, it’s not what we 

Що ж було найважливішим? Я 

погоджуюся з професором, який уже 



are giving for the patient — it’s very 

important, — but what the patient likes or not. 

It's like we, like we wear these clothes or not, 

that is the same. If he likes this inhaler then 

he be using, then it’s good compliance and 

good results of our treatment. It’s not only to 

prescribe the inhaler, give that and then say: 

“OK! You can use it! You'll be very good!” 

No. The most important to teach the patient 

and we know, all our practitioners and doctors 

know, that is very heavy for us, heavy task, 

because we have no time. 

виступав тут і казав, що те, що ми даємо 

пацієнту, — дуже важливо, але ще більше 

значення має те, чи подобається це 

пацієнту, чи ні. Це як одяг — він може 

подобатися або ні. Тут так само. Якщо 

пацієнту подобається цей інгалятор, він 

його застосовуватиме. Це призведе до 

хорошої прихильності до лікування та 

позитивних результатів нашого лікування. 

Недостатньо лише призначити інгалятор і 

просто сказати: «Чудово, Ви можете 

використовувати його, і все буде добре». 

Ні. Надзвичайно важливо навчити 

пацієнта. Всі наші лікарі знають, що це 

дуже складне завдання для нас, адже у нас 

немає на це достатньо часу. 

We have long lines to be specialist like we, 

it’s like 6 months, and we have like 10 or 

maybe 15 minutes, and it’s important for us to 

have all this quality of life, spirometry, nitrite 

oxide measurement. We have no time to teach 

the patients. If he uses a little bit older one or 

it’s not so used, so it’s very important that 

patient can learn the inhaler and he's like it. 

Because I have the patients, the girls, they 

said: “OK, this little one — look — it is good 

for my pocket or my little ladies bag! I can 

use it when I go to a disco out.” So she likes 

it. She don't like big disco because it’s not 

suit her. So it depends what patient you have, 

what inhaler you can suggest, so… 

У таких спеціалістів, як ми, на кожні 

півроку спостереження пацієнта є лише 

10–15 хвилин, при цьому для нас важливо 

оцінити якість життя, спірометрію, 

фракцію оксиду азоту у повітрі, що 

видихає пацієнт. У нас немає часу навчати 

пацієнта. Дуже важливо, щоб пацієнт зміг 

розібратися, як використовувати інгалятор, 

і щоб інгалятор йому подобався. У мене є 

молоді пацієнтки, які говорять: «Як добре, 

цей маленький! Дивіться, він вміщується в 

мою кишеню або сумочку. Я можу брати 

його з собою на прогулянки». Отже, він їй 

подобається. Їй не подобається великий 

пристрій, тому що він їй не підходить. Все 

залежить від того, яким є ваш пацієнт, 

який інгалятор ви можете йому 

запропонувати. 

That was satisfaction almost 64% compared 

with 41. Of course, there are a lot of patients, 

the old ones, they have their routines and they 

like Turbuhaler, and then it's ok, let’s go on 

with them. 

Задоволеність відзначали майже у 64% 

пацієнтів, порівняно з 41%. Звичайно, 

багато пацієнтів полюбляють свій 

Турбухейлер, який вони застосовують вже 

давно, і це добре.  

But don't be afraid to switch, it’s not harmful. 

In our practice we have a lot of inhalers. I 

cannot show you here, I have not it, but it is 

Discus, Breezehaler, Elipta — whatever, and 

you give that and say: can you try a little bit? 

What if it’s best for you? 

Однак не слід боятися переводити 

пацієнтів на інший інгалятор. Це не несе 

шкоди. У нашій практиці застосовується 

багато інгаляторів. Не можу показати їх 

усіх, бо не маю з собою, але серед них 

можна згадати Дискус, Брізхейлер, Еліпта 

— будь-що. Ви пропонуєте їх і запитуєте: 

чи можемо ми спробувати? Може, це 

підійде краще?  

OK, we know that if you're taking like that 

it’s be not the full dosage, if you not forget to 

put it that it’s not be good either, if you are 

taking two it’s be not two doses, it’s be just 

Якщо ви тримаєте пристрій горизонтально, 

доза буде неповною, якщо ви забудете про 

цю деталь, доза також не буде повною, 

якщо ви натискаєте двічі, доза не буде 



one. So that is necessary to teach the patient 

and that we need time. 

подвійною, вона буде звичайною. Ось 

чому необхідно навчити пацієнта, а на це 

потрібен час.  

So the more easier, the less we need to put 

our time to educate the patient, that is much 

better for the patient and it’s more safe for the 

treatment. 

Отже, чим менше нам потрібно часу на 

навчання пацієнта, тим краще для пацієнта 

і тим краще для лікування.  

So as you see, that is the… what we see in our 

study 64% that was liking is that is that is 

good, and it was the first visit they make a lot 

of discussions and questions, and at the last 

visit 3 at the end of the study. And you see the 

most least think it's very easy or just easy to 

use it, and I was happy to say this. 

Як бачимо з нашого дослідження, 64% 

пацієнтів пристрій сподобався. На 

першому візиті було багато обговорень, 

запитань, і на останньому, третьому візиті 

наприкінці дослідження ми отримали такі 

показники. Як бачите, більшість пацієнтів 

вважають, що цим пристроєм легко або 

дуже легко користуватися і вони ним 

задоволені. 

So what we have overall conclusion of the 

study? So, first of all, non-inferiority criteria 

was met. So, and anyhow in the study, 

switching from Turbuhaler to Easyhaler we 

even have a little better asthma control and 

quality of life I don't know how it’s in the 

really practice, but that was in our study, and 

I was happy for that. Of course, when you 

have a little bit more time for the patient, you 

always have more… better results. That is our 

really life, and that we know, all the 

physicians and nurses. And what was the third 

one: the majority of patients was thinking that 

Easyhaler is easy to use, and maybe for this 

reason we have better asthma control, because 

they were using it, and they were not like 

forgetting and we had better compliance. If 

you have the inhaler that is easy to use, you 

are using it. If not, you don't know what to 

put it, then you should not have good 

compliance and then be deterioration of 

asthma. 

Отже, висновки цього дослідження були 

наступними: по-перше, було виконано 

критерій не меншої ефективності. По-

друге, перехід з Турбухейлер на Ізіхейлер 

призводив навіть до кращого контролю 

астми і вищої якості життя. Не знаю, як це 

проходить у реальній практиці, але у 

нашому дослідженні результати були саме 

такі. І мене це дуже тішить. Звичайно, 

коли у вас є трохи більше часу на 

пацієнтів, ви завжди можете отримати 

кращі результати. Це наше реальне життя, 

і всі ми про це знаємо — лікарі, медичні 

сестри тощо. І по-третє, на думку 

більшості пацієнтів, використовувати 

Ізіхейлер легко. Це зумовлює покращення 

контролю астми, адже пацієнти 

застосовують пристрій, не «забувають» 

про нього, демонструють кращу 

прихильність. Якщо у вас є інгалятор, 

яким легко користуватися, ви ним 

користуєтеся, якщо ні — ви не знаєте, що з 

ними робити, ви не матимете хорошу 

прихильність, і це призведе до погіршення 

стану. 

So, what we can see: can choice of inhaler 

affect the treatment effectiveness and of 

course quality of life?  

Отже, що ми бачимо: чи може вибір 

інгалятора впливати на ефективність 

лікування та, відповідно, на якість життя 

пацієнтів? 

So there were… like our hypotheses was that 

it could. 

Згідно з нашою гіпотезою, може. 

There are further studies of Easyhaler Було проведено й інші дослідження. 

So this is the study that was made in Poland 

and also was significant clinical improvement 

among the patients with asthma who were 

treated with budesonide + formoterol 

Розглянемо дослідження, проведене у 

Польщі. У ньому також спостерігали 

значне клінічне покращення стану 

пацієнтів із астмою, які використовували 



(Easyhaler). And that is a huge number of the 

patient, that is, adult patients (2200) were 

treated with Easyhaler, and also was the same 

like 12 weeks therapy and then was the 

evaluation. And here is the asthma control 

score. It’s very important when we see how 

the patients are doing, how his asthma is 

stable or not stable, what we have to do, what 

we have to put it… maybe to have this… to 

have some more for inhaler, or just we have 

to switch or whatever. Sometimes in our 

practice the primary care physicians send it 

for us the patient to see the asthma or 

refractory… that they have not answered the 

asthma medication what… asthma treatment, 

and when they're going through and see how 

they inhale, then we understand what is the 

meaning. So maybe we don't need to switch 

them to very expensive biological treatments, 

just have a good inhaler that suits your patient 

and then teach correctly, there should be 

much more good responders for the asthma 

therapy. 

Ізіхейлер (будесонід + формотерол). У 

дослідженні взяла участь величезна 

кількість дорослих пацієнтів (2200 осіб). 

Застосування Ізіхейлер тривало, як і в 

нашому дослідженні, 12 тижнів, після чого 

проводили оцінку. Тут використовували 

шкалу оцінки контролю астми. Для нас 

дуже важливо бачити, як почувається 

пацієнт, чи є його стан щодо астми 

стабільним, чи ні, що нам потрібно робити, 

чи потрібно збільшити дозу або перевести 

пацієнта на інший інгалятор тощо. На 

практиці лікарі первинної ланки іноді 

направляють до нас пацієнтів із тяжкою 

або рефрактерною астмою. І коли ми 

бачимо, як ці пацієнти здійснюють 

інгаляцію, ми розуміємо, чому так 

відбувається. Можливо, немає потреби у 

переведенні їх на дорожчу біологічную 

терапію. Можливо, їхній інгалятор їм 

підходить, але їх потрібно навчити 

користуватися ним, і тоді відповідь на 

лікування буде значно кращою.  

So, we are going further. There are study 

from Hungary. It’s also a huge number of the 

patients and also the patients’ asthma control 

test, and it’s no worsening of asthma control, 

no. And it's not only asthma, it’s also COPD. 

In our practice we are using a lot of both 

Easyhaler for asthma and COPD. So, COPD 

it’s always a little bit elder patients, they have 

maybe such a good motorico like arthrosis, so 

it's very good to give them a good inhaler that 

suits their… what they need, that they can so 

it easier. So, here you see in this study that it 

was COPD’s course after 12 weeks, and it 

shows that you are like very good impact of 

switching to Easyhaler, so it was no 

deterioration of COPD, no exacerbation, and 

COPD assessment test was quite well. 

Переходимо далі. Інше дослідження було 

проведено в Угорщині. Тут також було 

багато учасників і у них також проводили 

тест на контроль астми. І знову 

погіршення стану пацієнтів з астмою не 

спостерігали. У цьому дослідженні 

вивчали не лише астму, але й ХОЗЛ. У 

нашій практиці ми застосовуємо Ізіхейлер 

у пацієнтів з астмою та пацієнтів із ХОЗЛ. 

Пацієнти з ХОЗЛ зазвичай дещо старші за 

віком і вже мають деякі проблеми з 

моторикою, наприклад, через артроз. 

Таким пацієнтам дуже важливо 

пропонувати зручний для застосування 

інгалятор, який задовольнить їхні потреби. 

Як бачите у цьому дослідженні, перебіг 

ХОЗЛ протягом 12 тижнів свідчить про 

значний позитивний ефект переведення 

пацієнтів на Ізіхейлер. Погіршення ХОЗЛ 

або збільшення частоти загострень не 

відзначали. Результати оцінки стану 

пацієнтів із ХОЗЛ були хорошими. 

So the next question: what is the role of 

inhaler use factors, technique or patient 

preference and satisfaction? I think that is 

substance what we have for corticosteroids, 

they’re valid, but the most important that the 

patient likes and they have a good technique. 

If you're putting like that, you don't have it. 

Наступне питання: якою є роль факторів 

використання інгаляторів, як-от методика 

застосування або вподобання та 

задоволеність пацієнтів? Думаю, це 

питання дуже актуальне для 

кортикостероїдів. Найважливіше те, що 

подобається пацієнту, та чи застосовує 



It’s be like be 30% maybe received. You have 

to put the full dose and then you inhale it. 

пацієнт правильну методику. Якщо ви 

застосовуватимете ось так [показує 

неправильно], це не буде ефективно, адже 

ви отримаєте, мабуть, 30% дози. Для 

отримання повної дози ви повинні 

повністю натиснути і вдихнути. 

What is the reason that this making or 

prescribing higher and higher doses of 

corticosteroids if the patient not using 

correctly? So, maybe 30% is leaving in the 

inhalers, or just like you see it’s /…/ taking it 

as it's not… we are just losing a lot of 

medication, and it’s certain not good for the 

patients. 

У чому причина призначення все більших 

доз кортикостероїдів? У тому, що пацієнт 

часто не застосовує пристрій правильно. 

Через це в інгаляторі може лишатися 30% 

дози. Або пацієнт може неправильно 

тримати пристрій. Так ми просто 

витрачаємо багато лікарського засобу, і це 

не добре для самих пацієнтів. 

So I think we should have more studies and 

have always in mind when we are prescribing 

the medication or inhaler: is that inhaler really 

suits that patient? or maybe that patient? or 

maybe we can switch and that is not… we 

should not be afraid. 

Думаю, потрібно проводити більше 

досліджень. Коли ми призначаємо 

препарат або інгалятор, ми завжди маємо 

враховувати, чи підходить саме цей 

інгалятор саме цьому пацієнту або, 

можливо, іншому пацієнту, або ж ми 

можемо перевести пацієнта з одного 

інгалятора на інший. І цього не потрібно 

боятися. 

OK, it says that if you have to may be wait for 

6 months before we can value if it's good 

inhaler or not. Sometimes we ask the patients, 

like in this study: we call after 2-3 weeks, 

because it's very important to see that the 

patient is not doing wrong. If he’ll be inhaling 

like that, what it this, 30%, or like that, the 

powder is coming, it’s be no good. 

Можливо, потрібно зачекати 6 місяців, 

перш ніж ми зможемо оцінити, наскільки 

хорошим є інгалятор. Іноді ми запитуємо 

про це самого пацієнта, як у цьому 

дослідженні, коли ми телефонували за 2–3 

тижні. Адже дуже важливо бачити, що 

пацієнт усе виконує вірно. Якщо він 

робитиме інгаляції ось так [показує 

неправильно], що тоді? 30% дози 

лишається в інгаляторі або ж порошок 

просто втрачається даремно, і це не добре. 

You have to do it correctly, drying and hold 

this, and breath through the nose, then you 

have a little more, if you have nasal 

polyposis, it could be good, because it's 

united airways. 

Ви маєте робити це правильно, тримати 

ось так [показує] і видихати через ніс. До 

речі, якщо у пацієнта поліпоз носової 

порожнини, це лікування також буде 

корисним, адже йдеться про єдину систему 

дихальних шляхів. 

So that is small details that we have a lot of to 

learn and to teach our patient, and then we 

achieve the good compliance and they have a 

much better quality of life, and not… 

sometimes we don't need to go in very high 

corticosteroid doses. 

Усе це — дрібні деталі, і нам потрібно 

багато вивчити і навчити наших пацієнтів, 

тоді ми отримаємо хорошу прихильність 

до лікування і значно вищу якість життя. 

Іноді нам для цього не потрібні дуже 

високі дози кортикостероїдів. 

So, now we shall talk about the further 

studies. 

Поговоримо про наступні дослідження. 

Now it’s Sweden, it’s our study. And you see 

that Easyhaler was quite acceptable between 

the patients. It was 64% and Turbuhaler 41. 

Swedens always start with the Astra Zeneca’s 

Розглянемо дослідження, проведене у 

Швеції (наше дослідження). Як бачимо, 

Ізіхейлер досить прийнятний для пацієнтів 

(64%), тим часом для Турбухейлер цей 



Turbuhaler (it’s Turbuhaler’s country like it’s 

called), so a lot of patients had a long-long 

time using Turbuhalers. Of course, if your 

patient, an old lady, is coming who has been 

using Turbuhaler for 30–40 years, she maybe 

prefer it, but we're not afraid to change or try 

it, maybe it’s better, because maybe it’s easier 

for her. But always you have to choose right 

patient for the right inhaler, and then you 

have to teach it and to learn it, and to see how 

it works. So, it's also 125 patients with stable 

asthma (we took stable asthma because it’s 

better to do in the really life study), and it was 

also important that we were switching to 

equal dose. It was the same corticosteroids, 

the same formoterol doses and from one 

inhaler to another, so it was no difference in 

that. And it took 12 weeks to make the 

evaluation, and how the people are feeling 

and how the patients are thinking and what is 

happening with their asthma. 

показник склав 41%. У Швеції лікування 

завжди починають з Турбухейлер (Astra 

Zeneca). Нашу країну через це навіть 

називають «країною, де панує 

Турбухейлер». Отже, пацієнти 

застосовують Турбухейлер дуже-дуже 

довго. Звичайно, якщо на прийом 

приходить жінка поважного віку, яка 

застосовує Турбухейлер уже 30 або 40 

років, вона віддаватиме перевагу саме 

йому. Однак ми не боїмося змінити його 

або спробувати інший. Можливо, він 

підійде краще або буде простішим у 

застосуванні. Але завжди потрібно 

підбирати інгалятор індивідуально. Після 

цього потрібно навчити пацієнта 

застосовувати його і побачити, як він 

працює. У це дослідженні увійшли 125 

пацієнтів зі стабільною астмою (ми 

залучали пацієнтів зі стабільною астмою, 

адже це оптимально для дослідження 

реальної практики). Також хочу 

наголосити, що ми переводили пацієнтів 

саме на еквівалентні дози. Це були ті ж 

кортикостероїди, така ж сама доза 

формотеролу в одному та іншому 

інгаляторі. Різниці в цьому не було. 

Дослідження тривало 12 тижнів, після чого 

було виконано оцінку, де ми визначали, як 

почувалися пацієнти, що вони думали та 

яким був стан їхнього захворювання. 

So almost the same data we have from 

Hungary. So, 90% of physicians from 

Hungary was think that is very easy or easy to 

use this Easyhaler, and 74% of patients learn 

the technique in 5 minutes. You remember 

what I was talking before it's very important 

to teach the patient as quickly as possible. In 

our everyday life it's very-very… we have 

very stressed because we don't have too much 

minutes for each patient. So if it's 10–15 then 

we are out of our scheme, and it's not 

possible. We need to do as quickly as possible 

and to have the best results. So if it takes less 

than 5 minutes, it’s good, if not… it's… then 

it is not. Maybe we have to call once again 

the patient and then go through and it’s not 

useful in our daily practice. 

В Угорщині було отримано аналогічні 

дані. 90% лікарів в угорському 

дослідженні вважали, що використовувати 

Ізіхейлер легко або дуже легко. 74% 

пацієнтів змогли навчитися користуватися 

інгалятором протягом 5 хвилин. Як я вже 

згадувала раніше, дуже важливо якомога 

швидше навчити пацієнта, і в нашій 

повсякденній практиці ми всі відзначаємо 

брак часу на кожного пацієнта. Лише 10–

15 хвилин, і час вийшов. Це неможливо. 

Потрібно навчити пацієнта якомога 

швидше і при цьому отримувати хороший 

результат. Тож якщо навчання потребує 

лише 5 хвилин, це дуже добре. Якщо ж ні, 

то нам, можливо, доведеться знову 

телефонувати пацієнту і додатково 

спілкуватися. Для нашої щоденної 

практики це неефективно. 

So this was Hungary, and it was a huge 

amount of patients, about 1043 adult. And it 

У дослідженні в Угорщині взяли участь 

дуже багато пацієнтів: 1043 дорослих 



was COPD, and asthma, and overlap 

syndrome (asthma-COPD overlap), and it’s 

always the good results in the study was 

shown that correlate with our Swedish study. 

пацієнти з ХОЗЛ, астмою або перехресним 

синдромом (астма + ХОЗЛ). У дослідженні 

було отримано позитивні результати, що 

корелюють з даними нашого шведського 

дослідження. 

So we go through. They were also in Hungary 

and they were using different inhalers and the 

satisfaction of the patients who either were 

switching from Turbuhaler to Easyhaler. And 

you see the correlation. 

Продовжуємо. В угорському дослідженні 

також використовували різні інгалятори та 

оцінювали задоволеність пацієнтів, яких 

переводили з Турбухейлер на Ізіхейлер. Ви 

можете побачити кореляцію. 

So what is interesting? In our Swedish study 

we are using the adults. Here in Hungary 

study you see both children and elder, and 

adolescent, and it’s not the same when you're 

teaching grown-up, a young, or there is an old 

lady, or there is a young child. So you have 

also to have this in your mind when you are 

prescribing the inhaler, so go through what 

are you doing and how to teach everyone, 

what is… were you have to find the key that 

the patient be using this inhaler or not, if he 

be like compliant, you know, the best for us is 

to have good compliance, otherwise the 

treatment is not… not working well. 

Цікаво, що у нашому шведському 

дослідженні вивчали дорослих пацієнтів. 

Натомість в угорському дослідженні взяли 

участь діти, дорослі та особи похилого 

віку. Утім навчити дорослого, молоду 

людину, жінку поважного віку або дитину 

— не одне і те ж саме. Це потрібно 

враховувати, коли ви призначаєте 

інгалятори. Ви повинні знати, як навчити 

кожного свого пацієнта. Як дізнатися, чи 

застосовуватиме пацієнт той чи інший 

інгалятор, чи буде він дотримуватися 

призначень лікаря. Ключовий фактор 

прихильності до лікування — це його 

ефективність. 

So hear was children, adolescents, adults and 

elderly, and you have always the very good 

results. The evaluation was 3 after 12 months. 

Отже, у дослідженні взяли участь діти, 

підлітки, дорослі та особи похилого віку. В 

усіх результати були дуже хорошими. 

Оцінку проводили через 3 і 12 місяців. 

And what is important why we were so 

successful by changing, because, like in 

Sweden, a lot of our patients have salbutamol 

(the blue one), so for us to switch to 

budesonide-formoterol is much easier because 

the patient has used, we don't need to teach 

once again, to sacrifice our time to go through 

all these devices, all these how-do-you-do, 

how-you-are-putting-it, how-you-are-doing… 

Чому ж переведення пацієнтів з одного 

інгалятора на інший було успішним? Це 

зумовлено тим, що, як і в Швеції, багато 

пацієнтів застосовують сальбутамол (синій 

інгалятор). І для нас перевести на 

будесонід +  формотерол значно легше, 

адже пацієнт вже застосовував такий 

пристрій і не потрібно знову його навчати, 

витрачати цінний час на обговорення цих 

пристроїв, на визначення методики, яку 

використовує пацієнт тощо. 

So this is a very quite a big family, like you 

see. You see salmeterol-fluticasone (it's like 

Serotide we have in Sweden), budesonide-

formoterol (it’s Simbicort), then you have 

salbutamol (it’s SABA), formoterol (it’s 

LABA), and you have budesonide (it's like 

Pulmicort, /…/ we call it in Sweden) and 

beclometazone. So it's a big combination of 6 

inhalers. When the patient is good or better in 

asthma you can switch from budesonide-

formoterol (ICS + LABA) we can go down 

for budesonide. Or if there is deterioration or 

Це досить широка лінійка засобів: 

сальметерол + флутиказон (у Швеції — 

Серетид), будесонід + формотерол 

(Симбікорт), сальбутамол (SABA), 

формотерол (LABA), будесонід 

(Пульмікорт) і беклометазон. Це великий 

асортимент з 6 інгаляторів. Якщо пацієнт 

почувається добре, можна перевести його з 

будесонід + формотерол (ІКС + LABA) на 

будесонід. Або ж у випадку погіршення 

стану або загострення можна посилити 

лікування, додавши сальбутамол тощо. 



exacerbation you can go up or you just give 

one more salbutamol or whatever. So it's very 

good that you have such a big choice to do, 

you don't need to switch to different inhalers 

because sometimes a patient can be 

confusion, we have so many different 

inhalers, I don’t know how to use that, how to 

put it that… 

so it's been not so good. 

Отже, такий широкий вибір дуже зручний. 

Не потрібно переводити пацієнта на інший 

інгалятор, що могло б заплутати його 

через розбіжності у способі використання. 

So overall conclusion of this really-world 

switch study with Easyhaler:  

Загальні висновки цього практичного 

дослідження переведення пацієнтів на 

Ізіхейлер: 

1. So switching to Easyhaler is clinically 

efficient among patients both with asthma and 

COPD. 

1. Переведення на Ізіхейлер клінічно 

ефективне у пацієнтів із астмою або 

ХОЗЛ.  

2. It looks that overall we had very good 

disease control and the improved quality of 

life, and that we are always compared with 

previous inhalers. 

2. Ми бачили дуже хороший контроль 

захворювання, покращення якості життя, 

порівняно з застосуванням попереднього 

інгалятора. 

3. And our patients, majority of our patients 

preferred Easyhaler, and I liked it, too. 

3. Більшість наших пацієнтів віддавали 

перевагу Ізіхейлеру, і мені він також 

сподобався. 

So now we're… it’s not finish with the 

studies, we are still in the study, but a little bit 

different colors, like you see. 

На цьому дослідження не завершуються, 

вони тривають і нині. 

It’s another inhaler, fluticasone + salmeterol. 

It’s a little bit not so short acting like 

formoterol, a bit longer but that studies are 

conducted both in Sweden in our centre, too, 

and in Germany. It’s also non-intervention 

multicenter study. So we shall see if this 

inhaler that it looks like that, other color, can 

also achieve and maintain asthma superiority 

control, how they impact to the really life of 

the patient with asthma, quality of life, patient 

satisfaction, preferences. 

На цьому слайді ми бачимо інший 

інгалятор флутиказон + сальметерол. Він 

має не настільки коротку дію, як 

формотерол, а дещо довшу. Це 

дослідження проводиться у Швеції, 

зокрема і в нашому центрі, а також у 

Німеччині. Це також багатоцентрове 

неінтервенційне дослідження. Ми 

побачимо, чи може цей інгалятор (як 

бачите, він має інший колір) також досягти 

кращого контролю астми та підтримувати 

його, як він впливає на життя пацієнтів з 

астмою, на якість життя, задоволеність 

пацієнтів, їх уподобання. 

So it’s also the same almost design, first we 

take screening, baseline, visit one and then 

after 2–3 weeks we are asking the patients 

come back. It’s a little bit luxury, because it's 

not in every day we can do that, but I think 

it's very important because you find out all 

the mistakes that can be doing, that should be 

working every day, and then the patient had 

to answer a lot of questions of physicians, 

they were discussing, and they were making 

final visit with lung function test. So we shall 

see how it works and what we shall have the 

results. 

Дизайн дослідження подібний до 

вищеописаного. Було передбачено 

скринінговий початковий візит. Наступний 

візит заплановано за 2–3 тижні. Він є дуже 

цінним, адже на практиці у нас немає 

можливості для таких частих візитів, утім 

такий візит допомагає виявити всі можливі 

помилки, тож він дуже важливий. 

Пацієнти мали відповісти на велику 

кількість запитань лікаря, також були 

передбачені обговорення та оцінка 

легеневої функції на останньому візиті. 

Побачимо, якими будуть результати. 



Thank you very much! Maybe some 

questions? 

Дякую всім за увагу. Можливо, у когось є 

запитання? 

— Thank you for a lovely presentation, Ines. I 

think you already elaborated very nicely the 

practical aspects of what really means… what 

makes a difference to the patient and how you 

should educate the patient and… and really 

listen and see what the patient likes. I think 

you highlighter also the importance of the 

speed by which the patient can actually be 

learning the technique, and also for the doctor 

how easy and fast it is to teach. Anything on 

that one still?.. 

— Дякуємо за чудову презентацію, Інес. 

На мою думку, Ви чудово висвітлили 

практичний аспект, який має велике 

значення для пацієнта, а саме як потрібно 

навчати пацієнта та враховувати його 

вподобання. Ви також звернули увагу на 

те, наскільки важливою є швидкість 

навчання пацієнта методиці застосування 

інгалятора, а також те, наскільки легко і 

швидко лікар може навчити пацієнта. 

Може, щось ще додасте про це? 

— Yes, you know, in our speedy life you 

don't have so much time so the quicker you 

teach the patient, the better for us. You know, 

the most important is that we have no time, so 

we had to be very correct, very easy to have 

the possibilities to teach the patient, and the 

patient to have this information very quickly 

and that can use in everyday, so if it’s just 

lesson for 5 minutes, then we’ll have enough 

of time lest for lung function, discussing other 

problem, so, whatever. Not sitting like in 

these technical problems, we have other much 

more important tasks. 

— Так, у нашому швидкоплинному житті 

у нас немає так багато часу, тож швидке 

навчання пацієнта для нас є украй 

бажаним. Насправді, у нас немає зайвого 

часу, нам доводиться діяти чітко і 

правильно, щоб навчити пацієнта, а 

пацієнт має швидко отримати цю 

інформацію, щоб потім застосовувати її в 

щоденному житті. Якщо навчання займе 

лише 5 хвилин, тоді залишиться достатньо 

часу на оцінку легеневої функції, 

обговорення інших проблем тощо. Окрім 

вирішення технічних питань, у нас є 

багато значно важливіших завдань. 

— Anybody else? Any burning question from 

the audience? It seems everyone is satisfied 

and we thank you once more. Thank you very 

much. 

— Ще питання від аудиторії?.. Мабуть, усі 

задоволені. Дякую Вам. 

— Thank you very much. — Дякую. 

 

 

 

 

 


