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ase of use of  as a ay to success of inhalation therapy

A R Y
ry powder inhalers ( PIs) are one of the most popular therapeutic aerosol generators used in the treatment of obstructive 

respiratory diseases. The beginning of their popularity in therapy is associated with the introduction of disodium 
cromoglycate and a therapeutic PI dedicated to this substance, called Spinhaler, into widespread use in the treatment of 
asthma. This inhaler was relatively simple to use and its principle of operation was based on aerosolization of a portion 
of the therapeutic powder. The principle of operation of the PI regardless of its design is based on the same principle. 
A measured portion of the drug is transferred to the chamber where the powder is aerosolized. The energy required to 
produce the aerosol comes from the patient s inhalation. PIs have a colossal advantage over pM Is in that the patient does 
not have to coordinate inspiration with aerosol release. The first step in the preparation of a portion of the powder is the 
introduction of the powder into the chamber, where entrainment of the powder occurs. This phenomenon does not depend 
on the design of the inhaler  the principle is the same for single-dose (e.g., capsule) or multi-dose (reservoir or multi-dose 
blistered portions) PIs. Most designers of PIs for the treatment of asthma and COP  have chosen multi-dose devices. 
One reason is that they believe patients will do better with a single multi-dose device rather than one into which a capsule 
with a measured dose of medication must be inserted each time. Multi-dose PIs must be designed to overcome two 
potential major problems: ensuring accurate dosing of powder doses at the time of use and minimizing exposure to moisture 
during storage.There is no evidence that PIs with high internal resistance are superior to those with low internal resistance. 
The inspiratory muscle work required to activate the PI and penetrate the drug into the respiratory system is almost the 
same for high low resistance inhalers. ealthy people prefer moderate and high resistance inhalers. ow-resistance PIs 
should not be considered the best-performing PIs  they require a higher inspiratory airflow rate and more effort, which 
often cannot be achieved by people suffering from disease-induced severe airflow limitation (severe asthma, COP ). Inhaler 
inexperience, certain PIs, female gender, older age, asthma/COP  exacerbation, and lower GO  group and neurological 
status of the patient are the most important factors influencing incorrect inhalation technique among patients. Easyhaler 
is a three-stage, lightweight, compact and easy-to-use PI. It has advantages over older PIs, including maintaining the 
uniformity of the emitted dose under different real-world conditions. Patients in many studies have indicated this inhaler as 
easy to use, patient-friendly. It appears that regardless of the type of inhaled medication, patient preference for a particular 
inhaler is critical to achieving long-term asthma control. Choosing the right device increases adherence, reduces errors in 
inhalation technique, and improves patient satisfaction. There are many inhalers that are capable of delivering therapeutic 
aerosol to the patient s lungs. The multiplicity of devices and the complex phenomena of poor patient compliance and 
inability to use the inhaler remain the most serious problems in inhalation therapy. They make it difficult for clinicians to 
choose the right device for the patient. All efforts should be made to ensure that the inhaler selected for our patients meets 
the requirements of the ideal inhaler.There is rarely a single best device for a patient and the choice should be made with 
the patient taking into account parameters that are important to the actual user, such as size, portability and ease and 
reliability of daily use. These features valued by patients may not always be medically important, but with adherence, they 
can be a determining factor in the success of treatment.
...............................
Inhalatory suchego proszku ( PI) są jednym z najpopularniejszych generatorów aerozolu leczniczego stosowanych w leczeniu chorób 
obturacyjnych układu oddechowego. Początek ich popularności w terapii wiąże się z wprowadzeniem do powszechnego użycia w leczeniu 
astmy kromoglikanu disodowego i dedykowanego tej substancji leczniczego PI o nazwie Spinhaler. Wspomniany inhalator był stosunko-
wo prosty w obsłudze, a jego zasada działania opierała się na aerozolizacji porcji proszku leczniczego. Zasada działania PI bez względu 
na jego budowę opiera się na tej samej zasadzie. Odmierzona porcja leku jest przenoszona do komory, w której dochodzi do aerozolizacji 
sypkiego proszku. Energia niezbędna do wytworzenia aerozolu pochodzi z wdechu chorego. PI maja kolosalna przewagę na pM I, 
bowiem chory nie musi koordynować wdechu z wyzwoleniem aerozolu. Pierwszy etap przygotowania porcji proszku polega na wprowadze-
niu proszku do komory, w której następuje porwanie proszku. Zjawisko to nie zależy od budowy inhalatora, zasada jest taka sama dla PI 
jednodawkowych (np. kapsułkowych) czy wielodawkowych (rezerwuarowych czy w wielodawkowych porcji blistrowanych).
Większość konstruktorów PI do terapii astmy i POChP wybrało urządzenia wielodawkowe. edną z przyczyn jest mniemanie, że chorzy 
sobie lepiej poradzą z jednym urządzeniem zaopatrzonym w wiele dawek leku, a nie takim do którego musimy za każdym razem wprowa-
dzać kapsułkę z odmierzoną dawka leku. Wielodawkowe PI muszą być zaprojektowane tak, aby pokonać dwa potencjalne główne proble-
my: zapewnienie dokładnego dozowania dawek proszku w momencie użycia oraz zminimalizowanie narażenia na wilgoć podczas przecho-
wywania. rak dowodów na to by PI o wysokim oporze wewnętrznym były lepsze od tych z niskim oporem wewnętrznym. Praca mięśni 
wdechowych wymagana do uruchomienia PI i penetracji leku do układu oddechowego jest prawie taka sama dla inhalatorów o wysokim 
i niskim oporze. Osoby zdrowe preferują inhalatory o umiarkowanym i wysokim oporze. PI o niskim oporze nie powinny być uważane za 
najlepiej działające PI, wymagają one większej szybkości wdechowego przepływu powietrza i większego wysiłku, czego często nie mogą 
osiągnąć osoby cierpiące na spowodowane chorobą znaczne ograniczenie przepływu powietrza (ciężka astma, POChP).

rak doświadczenia w stosowaniu inhalatorów, niektóre PI, płeć żeńska, starszy wiek, zaostrzenie astmy / POChP, i niższa grupa GO   
oraz stan neurologiczny chorego to najważniejsze czynniki wpływające na nieprawidłową technikę inhalacji wśród chorych. EasyhalerTM 
jest trzystopniowym, lekkim, kompaktowym i łatwym w obsłudze PI. Ma on zalety w porównaniu ze starszymi PI, w tym zachowanie 
jednorodności emitowanej dawki w różnych warunkach rzeczywistych. Chorzy w wielu badaniach wskazywali na ten inhalator jako łatwy 
do stosowania, przyjazny dla chorych. Wydaje się, że niezależnie od rodzaju leku wziewnego, preferencje pacjenta dotyczące konkretnego 
inhalatora mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia długotrwałej kontroli astmy. Wybór odpowiedniego urządzenia zwiększa przestrzeganie 
zaleceń, zmniejsza liczbę błędów w technice inhalacji i poprawia satysfakcję pacjenta. Istnieje wiele inhalatorów, które są w stanie dostar-
czyć aerozol leczniczy do płuc chorego. Mnogość urządzeń i złożone zjawiska związane z słabym przestrzeganiem zaleceń przez chorych 
oraz nieumiejętność posługiwania się inhalatorem pozostają najpoważniejszymi problemami w terapii inhalacyjnej. Utrudniają one klini-
cystom wybór odpowiedniego urządzenia dla chorego. Należy dążyć z wszystkich sil by wybrany inhalator dla naszych chorych spełniał 
wymogi inhalatora idealnego.Rzadko istnieje jedno najlepsze urządzenie dla danego pacjenta, a wybór powinien być dokonany wspólnie 
z pacjentem z uwzględnieniem parametrów, które są ważne dla rzeczywistego użytkownika, takich jak rozmiar, poręczność czy łatwość i 
pewność w codziennym stosowaniu. Te cechy cenione przez pacjentów mogą nie zawsze być istotne z medycznego punktu widzenia, ale 
dzięki przestrzeganiu zaleceń mogą być czynnikiem decydującym o powodzeniu leczenia.
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Podział PI i przykłady inhalatorów
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Inhalatory stosowane w terapii inhalacyjnej to 
inhalatory bierne (wymagające energii zewnętrznej 
do wytworzenia aerozolu, własnego oddechu chorego) 
lub czynne (aerozol jest wytwarzany bez udziału cho-
rego, jego wdech służy wyłącznie do pobrania chmury 
aerozolu do dróg oddechowych) [8]. Wśród czynnych 
wyróżniamy inhalatory pM I oraz nebulizatory, a wśród 
biernych PI.

Inhalatory suchego proszku ( PI)
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Podział PI oparty na ich oporze wewnętrznym  
i spadku ciśnienia w urządzeniu
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Zasada działania PI (modyfikacja [7])
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W rzeczywistości oddzielenie leku od nośnika jest 
prawie zawsze niekompletne i część leku pozostaje 
na powierzchni nośnika, a także odkłada się w górnych 
drogach oddechowych. To jest m.in. powodem wystę-
powania lokalnych działań niepożądanych leków inha-
lacyjnych [6].
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Różnice w oporze wewnętrznym i natężeniu przepływu wdechowego przez urządzenie 
w przypadku niektórych najczęściej stosowanych PI [18, 19]
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PI o niskim oporze nie powinny być uważane za 

najlepiej działające PI, wymagają one  większej szyb-
kości wdechowego przepływu powietrza i większego 
wysiłku, czego często nie mogą osiągnąć osoby cier-
piące na spowodowane chorobą znaczne ograniczenie 
przepływu powietrza (ciężka astma, POChP) [18].
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Czy zatem wystarczy znać parametry określające 
sprawność działania PI 
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 2020
1 2014 1/58 38 40 2012

9 11 2019 2019
2018 18 1 190

2018 2006 58 64   
2016 13 11 1559 1571  

2007 16 2 71 81 1987 81 4
371 80 1971 60 10 1559 64 2005 50 10
1304 12 1312 2012 1951 9 1 89 94  

1950 143 17 1487  

2009  1
1996 130 2 231 44

2015 10 1 13
2020 33 1 1 11 2020 4

2021 1 2019 13 2
133 138 1986 61 1 11 4  
1986 41 2 118 24 1986 68 3 207 14

3811 2003 16 3 249 54  
2008 75 1 18 25

2019 16 1479973118815692  
2000 20 1 25 33  

2018 15 3 265 271  / 2017 3 1 125 138
2000 61 2 61 73  

2021 15 349 358
2021 14073

2019 36 10 2547 2557
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Cechy idealnego inhalatora [35]


