
— Welcome to the Orion boost presentation. 

It’s my pleasure to introduce professor 

Federico Lavorini. He is professor at the 

respiratory medicine… at the Department of 

Clinical and Experimental Medicine, Careggi 

University Hospital, Florence, Italy. His 

research focuses on the control of breathing 

in health and disease, defence mechanisms of 

the airways and inhalation devices for 

delivering aerosol medications. And the last 

part of this introduction is a kind of… the 

main point of this talk today it's about inhaler 

technology, technical issues where he is the 

guru…  

— Вітаємо вас на презентації «Оріон». З 

великою радістю представляю вам 

Федеріко Лаворіні — професора 

респіраторної медицини відділення 

експериментальної та клінічної медицини 

університетського шпиталю Careggi (м. 

Флоренція, Італія). Його дослідження 

присвячене контролю дихання у здорових 

осіб та у пацієнтів із захворюваннями, а 

також захисним механізмам дихальних 

шляхів та інгаляційним пристроям для 

доставки аерозольних препаратів. І 

наостанок зазначу, що мова також піде про 

методику використання інгаляторів і 

пов’язаних із цим проблем — це сфера, у 

якій наш доповідач є справжнім гуру. 

Отже, прошу… 

— The guru? — Гуру? 

— Yes. So please, Federico, the floor is 

yours. 

— Так. Прошу, Федеріко, Вам слово. 

— Thanks to Orion for giving me this 

opportunity to speak about inhalation devices 

during this very informal talk. I would like to 

engage as much as possible, and please rise, 

questions, concerns, and — why not — 

criticism about what I will going to show you.  

— Дякую компанії «Оріон» за цю 

можливість поговорити про інгаляційні 

пристрої у рамках цієї дуже неформальної 

розмови. Я б хотів, щоб ви активно брали 

участь у цій розмові, тож прошу, 

звертайтеся із запитаннями, проблемами, 

критикою (чом би й ні?) на тему всього, що 

я показуватиму.  

These are my conflict of interests. So these 

are the… that I call 6 “E” requirements, 

features that my characterize the so-called 

“perfect” or “ideal” inhaler: 

На першому слайді представлений мій 

конфлікт інтересів. На наступному слайді 

зображено шість вимог до інгаляторів 

(шість «Е», як я їх називаю), які можуть 

охарактеризувати так званий «ідеальний» 

інгалятор:  

 easy to switch  легко перевести пацієнта на 

цей інгалятор; 

 engaging  подобається пацієнту; 

 error tolerant  надійний; 

 easy to teach and learn by the 

doctor’s or patient’s point of 

view 

 легко навчити користуватися і 

навчитися користуватися (з 

точки зору лікаря та пацієнта); 

 efficient  результативний; 

 effective  ефективний. 

Well, I think that such kind of inhaler device 

does not exist yet and probably will not exist 

at least in the near future, but I would like to 

show that we now have some very good 

devices with good characteristics and features 

that may help the doctors in the daily 

practice. 

На мою думку, такого інгалятора ще не 

існує і, можливо, він не з’явиться і 

найближчим часом. Утім, хочу показати, 

що нині є непогані пристрої з хорошими 

характеристиками, які можуть допомагати 

лікарям у щоденній практиці. 



This is a classification of the present 

inhalation devices in the market. The 

classification is based on their modalities to 

produce the aerosols. We have propellant-

based device, the pMDI — the classic spray, 

or breath-actuated pressurized metered-dose 

inhalers (these are the large amount of 

prescription in Europe but also worldwide). 

We also have non propellant-based inhalers 

(the dry-powder inhalers) that could be 

identified as a single dose/multiple dose, 

high/low/medium resistance — it depends on 

the internal characteristic of the inhalation 

device. And lastly we have liquid-based 

device where the most important are 

nebulizers, and the new category of soft mist 

inhaler at which the only representative of the 

soft mist is actually the Respimat. 

Розглянемо класифікацію інноваційних 

пристроїв, наявних на ринку. Класифікація 

базується на типах утворення аерозолів. 

По-перше, це пристрої, у яких 

використовуються пропеленти, а саме 

дозуючі аерозольні інгалятори (pMDI) та 

дозуючі інгалятори, що активуються 

вдиханням. Саме такі інгалятори 

призначають найчастіше у Європі та в 

усьому світі. Також є пристрої, де не 

використовуються пропеленти. До них 

належать інгалятори сухого порошку (ІСП) 

(однодозові та багатодозові; з високим, 

середнім або низьким опором тощо, 

залежно від характеристик, що притаманні 

інгаляційним пристроям). І нарешті, 

існують рідинні пристрої доставки, до яких 

належать небулайзери (найважливіша 

група), а також нова категорія рідинних 

інгаляторів, єдиним представником яких є 

Респімат. 

So starting from the most widely prescribed 

pMDI. The pMDI I wrote as “enduring 

design” because it’s still the most frequently 

prescribed inhalation device. On the left side 

of the slide is depicted the grandfather of 

pMDI marketed in the middle of the last 

century by /…/ laboratory. And on the right-

hand side of the slide a picture, a schematic 

picture of the present pMDI. So, the 

appearance and the modality to use (push and 

breath) is quite similar but the hardware 

inside the pMDI is well improved in the last 

50 years. 

Розпочнемо з пристроїв, які призначають 

найчастіше — дозуючих аерозольних 

інгаляторів (pMDI). Як я написав, вони 

мають довговічну конструкцію, тому досі 

зберігають популярність. Ліворуч на 

слайді ви бачите «прадіда» pMDI, який 

застосовували в середині минулого 

століття. Праворуч на слайді розміщено 

схематичне зображення сучасного pMDI. 

Зовнішній вигляд і спосіб застосування 

(натиснути і вдихнути) загалом 

залишається незмінним, однак внутрішню 

будову інгалятора протягом останніх 50 

років було значно вдосконалено.  

And what about the modality to use the 

pMDI. I say: the old pMDI and the new 

pMDI works in a similar manner. It's 

important to recall: to shake in case of 

suspension and not solution, and then 

coordinate inspiration with pushing the 

canister and then to perform a slow inhalation 

as deeply as possible. This seems to be easy 

to say, but uneasy to do, because the spray the 

aerosol production goes at 250 km per hour 

— a very strong blast of the air going to the 

throat of the patient. It’s very difficult. This 

manoeuvre is completely different from that 

we should use using a DPI, but this I will 

explain the next few slides. 

Що стосується способу застосування pMDI 

— старі та нові pMDI мають схожий спосіб 

застосування. Для застосування слід 

струсити інгалятор, якщо застосовується 

суспензія, а не розчин, після чого зробити 

вдих, натискаючи на пристрій, при цьому 

вдихання має бути якомога довшим та 

глибшим. Здається, це нескладно, однак 

зробити значно складніше, ніж сказати, 

адже аерозоль виходить зі швидкістю 250 

км/год, отже, це дуже потужний струмінь 

повітря, який проходить у горло пацієнта. 

Насправді це дуже складно. Для ІСП слід 

застосовувати зовсім іншу методику, але 

про це ми поговоримо трохи пізніше.  

What about the improvement in a pMDI 

technology, in the hardware. So, we have 

Що ж стосується покращення у технології 

pMDI. Ми побачили багато покращень та 



observed a lot of improvements, a lot of 

innovations about the technology of pMDI, 

for example, the proposed change of 

propellants from CFC to HFA. We have also 

a lot of discussion about the safety of HFA 

for carbon footprint. We really don't know if 

also HFA are ecological, good, but we don't 

know exactly. 

багато інновацій у технології pMDI. 

Наприклад, хлорфторвуглець (CFC) було 

замінено на інші пропеленти — 

гидрофторалкани (HFA). Ми також багато 

обговорювали безпеку HFA, зокрема в 

контексті вуглецевого сліду. У нас немає 

точних даних, чи є HFA екологічно 

безпечною речовиною.  

We have different characteristic of aerosol 

produce with a new pMDI the plume produce 

is more user-friendly, more softer and more 

warmer, compared to the old type of the 

pMDI. Now they all have dose-counter 

present in all pMDI produce, but I think most 

intriguing and most interesting from a 

researcher point of view is the possibility to 

have pMDI delivering an aerosol 

characterized by quantity or a certain amount 

of particle with a size lasting 2 micron, so, the 

small particle size, which have the possibility, 

higher possibility, to reach the peripheral 

lungs. I think this can speak for themselves. 

This is a study performed by myself with 

ADMIT group. It can be shown that 

decreasing the size of the particles increase 

the amount of drug deposition to the lungs 

and the homogenity of distribution within the 

lungs with a clear reduction of the 

oropharyngeal deposition with possibly lesser 

collateral effects. 

Розглядаючи інші характеристики, слід 

зазначити, що у нових pMDI струмінь 

значно більш м’який, теплий та менш 

різкий для пацієнта, порівняно з pMDI 

старого зразка. Нині лічильник доз 

передбачений у всіх pMDI. Однак на мою 

думку як дослідника, найцікавішим 

питанням є наявність такого pMDI, який би 

забезпечував доставку аерозолю у вигляді 

певної кількості часточок розміром 2 мкм 

(тобто часточок невеликого розміру), які 

мають більшу можливість потрапити до 

периферичних ділянок легень. Думаю, ці 

зображення говорять самі за себе. Це 

дослідження проводив я особисто за 

участю групи ADMIT. Як видно, 

зменшення розміру часточок зумовлює 

збільшення депонування препарату у 

легенях та однорідності розповсюдження у 

легенях з очевидним зменшенням 

депонування в ротоглотці та з меншими 

колатеральними ефектами. 

That was pMDI. And what about the DPI? 

The DPI’s planet. So, they have more or less 

the same practical advantages similar to the 

pMDI, but they are not propellant-based. The 

aerosol is produced by the interaction of the 

patient inspiratory flow and a feature of the 

DPI particularly is the resistance of the DPI. 

So, they are actuated and driven by the 

patient inspiratory flow, they do not require 

any coordination. They require preparation 

but they do not require any coordination. We 

have the capsule-base, reservoir-base DPI. 

Several types of DPI, but what is important is 

the manoeuvre. The manoeuvre is completely 

different from that of pMDI. The DPI require 

preparation, sometimes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 

steps, consecutive steps, to prepare the 

device, and very fast inhalation from the 

beginning. A fast inhalation to interact the 

patient inspiratory flow to the inhaler 

resistance. 

Перейдемо до ІСП. Вони мають приблизно 

такі ж практичні переваги, що й pMDI, 

однак у них не застосовуються 

пропеленти. Аерозоль утворюється 

унаслідок взаємодії потоку інспірації 

пацієнта та опором, що й вирізняє такі 

інгалятори з-поміж інших. ІСП 

приводяться в дію під час вдихання. Вони 

не потребують координації. Вони 

потребують підготовки, але не потребують 

координації. Існують декілька типів ІСП 

(капсульні, резервуарні), однак найбільше 

значення має процедура застосування ІСП. 

Процедура зовсім інша, ніж у випадку з 

pMDI. ІСП вимагає підготовки (іноді 

підготовка потребує 2, 3, 4, 6, 10, 11 

послідовних етапів), а також швидкого 

вдихання з самого початку. Швидке 

вдихання потрібне для взаємодії потоку 

інспірації пацієнта і опору інгалятора. 



What about the inhaler resistance? The 

resistance is a physical concept. In regard of 

the aerosol medicine the resistance to airflow 

through a DPI is a fixed property, is an 

independent variable that determine the air 

flow through the inhaler in response to the 

inspiratory efforts. So, it is a characteristic, 

fixed, of each inhaler. It is obvious that, for 

example, the Aeroliser is a low-resistance 

DPI, so the patient will be able to produce 

very high flow. Low resistance, high flow. 

On the other side is Handyhaler. It's very 

similar to the Aeroliser, it’s a capsule-base, 

OK, it's very-very similar, but the resistance 

is very high. Consequently, the flow is very 

low. This is physics. Very easy to understand. 

Поговоримо про опір інгалятора. Опір 

інгалятора — це фізична величина. В 

контексті аерозолів опір проходженню 

повітря через ІСП — це фіксований 

показник. Це незалежна величина, яка 

визначає проходження повітря через 

інгалятор у відповідь на вдихання. Отже, 

це фіксована характеристика для кожного 

інгалятора. Очевидно, що, наприклад, 

Аеролайзер — це ІСП з низьким опором. 

Отже, пацієнт може створити великий 

потік завдяки низькому опору. З іншого 

боку на діаграмі бачимо Хендіхейлер. Він 

дуже схожий з Аеролайзером (це також 

капсульний інгалятор), однак має дуже 

великий опір. Отже, потік дуже низький. 

Це — фізика. Це дуже просто зрозуміти. 

But what is important in the production of the 

aerosol in a DPI is depicted in this equation. 

It is the energy, the airflow energy, or power, 

produced by the interaction of the patient 

inspiratory flow and a resistance that induce a 

pressure drop inside the DPI. That it’s quite 

understandable that if you have a high-

resistance DPI, like, for example, Easyhaler, 

you will need a low flow to obtain the same 

energy, the same power, able to what? to 

break up the particle size of the drug from the 

carrier. Because before the inhalation this is 

the carrier — lactose, mainly lactose — with 

attached pallets of drug. It is the energy inside 

this that allow disaggregation, breakup of the 

drug from the carrier, and then inhalation 

throughout the airways. 

Однак що важливо для утворення 

аерозолю у випадку ІСП? Це енергія (або 

потужність) потоку повітря, що 

утворюється внаслідок взаємодії потоку 

інспірації пацієнта та опору, що зумовлює 

падіння тиску всередині ІСП. Зрозуміло, 

що за умови високого опору ІСП 

(наприклад, інгалятора Ізіхейлер) 

знадобиться малий потік для отримання 

такої самої енергії, такої ж потужності, що 

здатна… що? виокремити часточки 

активної речовини препарату з носія. 

Перед інгаляцією носій (зазвичай лактоза) 

зв’язаний з часточками активної речовини. 

Всередині пристрою є енергія, що дозволяє 

виокремити активну речовину з носія та 

виконати інгаляцію, завдяки якій препарат 

потрапить у легені.  

So, I have a question to the audience. Based 

on the equation, is it really easy to generate a 

pressure drop with a high resistance inhaler 

compared to a low resistance? To explain and 

to answer to this question I have very-very 

easy live test using this. This device. What is 

this? This is the /…/ It measures the peak 

inspiratory flow with a possibility rotating 

this disc to increase or reduce the resistance 

according to the resistance of the selected 

inhaler. OK? I have modified the /…/ in that 

manner, OK? And I have attached a 

rudimental manometer to more or less 

evaluate the pressure drop inside, because this 

measures the peak inspiratory flow, but it 

does not provide any data about pressure 

drop. OK? but this is a bottle connected here. 

Я маю запитання до аудиторії. Чи 

насправді легше забезпечити більше 

падіння тиску в інгаляторі з високим 

опором, порівняно з інгалятором з низьким 

опором? Щоб дати пояснення і відповісти 

на це запитання, я проведу дуже просте 

дослідження в реальних умовах, 

використовуючи цей пристрій. Що це? Це 

пристрій для вимірювання максимальної 

швидкості інспіраторного потоку. Він 

передбачає можливість збільшувати та 

зменшувати опір, повертаючи ось тут 

[показує]. Я модифікую цей пристрій ось 

таким чином та під’єднаю елементарний 

манометр, що дозволить виміряти падіння 

тиску всередині. Адже пристрій сам по 

собі вимірює максимальну швидкість 



So, let's go to evaluate if I'm able to produce 

a great pressure drop then collapse of the 

bottle with a high, with a low resistance. 

Look. Can you take this on top? on top, 

please. Good. 100 L/min. Good. Very good. 

But no collapse. So what about pressure 

drop? Probably, not so good. OK. Now I 

select the high resistance. The level of 

resistance comparable to that of the 

Easyhaler. I'm going to try again. Ready? 

Ready, I think. 40 L/min. But collapse! So, 

very high pressure drop. That means very 

efficient the aggregation and then delivery of 

the drug through airways. So don't fear the 

resistance, absolutely, don't fear the 

resistance! Except this life test, what happens 

in real life, what happens in patients? Are 

patients able to produce a pressure drop using 

high resistance DPIs? The answer is — yes, 

for sure! 

вдихання, але не дає жодного уявлення про 

падіння тиску всередині. Але ця під’єднана 

пляшка нам допоможе. Давайте 

дізнаємося, чи зможу я досягти більшого 

падіння тиску, ніж стискання пляшки, за 

умов меншого опору. Дивіться. 

Потримайте, будь ласка, за верхню 

частину. [Вдихає; пляшка незмінна] 100 

л/хв. Добре, дуже добре. Але стискання 

пляшки не відбулося. Що можна сказати 

про падіння тиску? Імовірно, воно не дуже 

істотне. Тепер я виберу високий опір. 

Рівень опору, подібний до опору препарату 

Ізіхейлер. Спробую знову. Ви готові? 

[Вдихає; пляшка стискається] 40 л/хв. 

Але відбулося стискання пляшки, тобто 

падіння тиску було дуже сильним. Це 

означає дуже ефективну деагрегацію та 

доставку препарату в дихальні шляхи. 

Отже, опору не слід боятися. А що ж 

відбувається в реальному житті, що 

відбувається з пацієнтом? Чи може пацієнт 

досягти значного падіння тиску, 

застосовуючи ІСП з високим опором? Так, 

звичайно може!  

This is a very well done, very well performed 

study by the Henry Chrystyn group 

performed in asthmatic children, adults 

asthmatics and COPD using the Aeroliser, 

Discus, Turbuhaler and Easyhaler, starting 

(from the top) low, medium, medium to high, 

and high resistance DPI. And what the author 

found that as regard to peak inspiratory flow 

with a low resistance DPI, with a low 

resistance DPI they found a very high peak 

inspiratory flow but very low pressure drop; 

with a high resistance DPI they find low peak 

inspiratory flow but very-very high pressure 

drop, just above the 4 kPa required by the 

regulatory authority for the market of the 

DPI. So, don't fear the resistance. 

Розглянемо дослідження, проведене 

групою Генрі Кристін, у якому вивчали 

дітей з астмою, дорослих з астмою та 

дорослих із ХОЗЛ. У пацієнтів 

застосовували Аеролайзер, Дискус, 

Турбухейлер та Ізіхейлер (з низьким, 

середнім, середньо-високим та високим 

тиском відповідно). Автори виявили, що 

максимальна швидкість інспіраторного 

потоку у випадку ІСП з низьким опором 

була високою, однак спостерігали дуже 

слабке падіння тиску. У випадку 

застосування ІСП з високим опором 

максимальна швидкість інспіраторного 

потоку була низькою, натомість падіння 

тиску було дуже сильним — понад 4 кПа, 

згідно з вимогами уповноважених органів 

для ІСП. Отже, не слід боятися високого 

опору. 

High resistance is important feature for DPI 

because in terms of dose accuracy this is a 

real study in humans who inhaled through 

Easyhaler or Turbuhaler, formoterol-

budesonide, starting for 30 L/min and 

increasing the flow. What is evident? That 

increasing the flow does not affect the 

consistency of budesonide and formoterol 

Високий опір — важлива характеристика 

для ІСП у контексті точності дозування. Це 

дослідження проводили у людей, у яких 

застосовували інгалятори Ізіхейлер або 

Турбухейлер (формотерол + будесонід). 

Швидкість інспіраторного потоку 

становила 30 л/хв і більше. Як бачимо, 

збільшення швидкості інспіраторного 



released by the Easyhaler in contrast to the 

wide dispersion of drug delivery increasing 

the flow by using the Turbuhaler. 

потоку не впливало на стабільність 

вивільнення будесоніду та формотеролу 

інгалятором Ізіхейлер, натомість у випадку 

застосування інгалятора Турбухейлер зі 

збільшенням швидкості інспіраторного 

потоку відзначали широке 

розповсюдження доставки препарату. 

Another nice characteristics of this and also 

of other DPI is the robustness. The effect of 

moisture, vibration, freeze and dropping — 

all these do not affect the consistency and the 

delivered dose of the Easyhaler. 

Іншою позитивною характеристикою 

цього, а також інших ІСП, є надійність. Дія 

вологи, вібрації, заморожування та падіння 

не впливає на стабільність препарату 

Ізіхейлер і дозу, що доставляється. 

So, at the end, we have observed a lot of 

improvement in terms of technology of the 

inhalation devices as depicted by the slide 

showing plotting, lung deposition, and here it 

is obvious that now we have… we don't have 

the perfect inhaler, but we have very good 

inhalers. 

Ми вже розглядали багато вдосконалень 

внутрішньої будови інноваційних 

пристроїв. На графіку залежності 

депонування у легенях і років видно, що 

нині у нас немає ідеального інгалятора, але 

є дуже хороші.  

But I have a question to you on what is the 

percentage of patient with correct inhalation 

technique in your daily clinical practice? 

What is your experience? How many hands 

for the first answer — more than 80%? None. 

How many hands for the number three — less 

than 40%? 1, 2, 3, 4, 5 — five persons, 

colleagues, sorry. So I think that the 

remainder, the vast majority, have experience 

of a percentage ranging from 40 to 80. 

У мене є запитання до вас. Який відсоток 

пацієнтів з вашої клінічної практики 

застосовують правильну методику 

інгаляції? Хто з вас підтримує першу 

відповідь (понад 80%)? Ніхто. Для кого 

правильною є третя відповідь (менше за 

40%)? П’ять осіб. Думаю, решта, тобто 

більшість, підтримує другу відповідь (40–

80%).  

Unfortunately, according to this systematic 

review by the ADMIT group, the percentage 

of patients with correct inhalation technique 

is around 30 percentage. And what is most 

impressive is we didn’t observe any 

improvement over time with improvement in 

the technology we observed and depicted in 

the first slide and the last slide. 

На жаль, за даними систематичного 

огляду, виконаного за участю групи 

ADMIT, частка пацієнтів, які застосовують 

правильну методику, становить приблизно 

30%. Найбільше вражає те, що ми не 

спостерігали покращення з часом, 

незважаючи на покращення технології, яке 

ми бачили на першому й останньому 

слайдах.  

This is an example of well performed 

longitudinal study, real-life, primary care-

based study performed in 3 thousand and 

something asthmatics in several European 

countries, including my country, and what we 

found during one year of observation period 

is only more or less 20% — twenty 

something — patients did not make errors 

when using DPI Discus, DPI Turbuhaler and 

pMDI. The vast majority of patients made a 

lot of error, a lot of error using both DPI or 

pMDI. 

Розглянемо приклад довготривалого 

дослідження, проведеного в реальних 

умовах на базі первинної ланки медичної 

допомоги. У дослідження увійшли понад 3 

тисячі пацієнтів із астмою. Дослідження 

проводили у декількох європейських 

країнах, серед яких і Італія. Протягом 1 

року спостереження ми виявили, що лише 

приблизно 20% пацієнтів не робили 

помилок під час застосування ІСП Дискус, 

ІСП Турбухейлер та pMDI. Переважна 

більшість пацієнтів робили багато 

помилок, застосовуючи один з ІСП або 

pMDI.  



And which inhaler error have the greatest 

impact on asthma outcomes? Both errors with 

pMDI and DPI had a terrible impact on the 

asthma control and exacerbation. Insufficient 

inspiratory effort was associated with an 

increase in the likelihood of uncontrolled 

asthma and increase in the number of 

exacerbation. So, if you perform error, you 

are at high risk of uncontrolled disease. 

Які помилки у використанні інгаляторів 

чинили найбільший вплив на результати 

лікування астми? Помилки у застосуванні 

ІСП та pMDI чинили дуже істотний вплив 

на контроль астми і частоту загострень. 

Недостатнє зусилля пацієнтів під час 

вдихання було тісно пов’язане зі 

збільшенням імовірності неконтрольованої 

астми та збільшенням кількості загострень. 

Отже, якщо ви припускаєтеся помилки, це 

збільшує ризик неконтрольованого 

захворювання.  

The situation in COPD we have similar data. 

This is an example from Mathiev Morimare 

group who observed near 3 thousand of 

COPD patients at the GP base. They found 

more or less the same results as David and 

myself we found in asthmatics. 

Ситуація у пацієнтів із ХОЗЛ є 

аналогічною. Наприклад, група 

дослідників на чолі з Метью Молімаре, які 

вивчали майже 3 тисячі пацієнтів із ХОЗЛ, 

виявили приблизно такі ж результати, як і 

ми у пацієнтів із астмою. 

So, solution. Solution is easy to say but 

difficult to find. Obviously, as for any chronic 

disease, education is of paramount 

importance, is a milestone, is a stone to 

improve the quality of life of patients. 10% 

medication, 90% education. 

Отже, як вирішити цю проблему? Це 

простіше сказати, аніж зробити. Немає 

сумнівів у тому, що, як і при будь-якому 

хронічному захворюванні, ключове 

значення має навчання пацієнтів. Це 

наріжний камінь лікування пацієнтів із 

астмою задля покращення якості життя 

пацієнтів. 10% припадає на лікування, 90% 

— на навчання. 

So, based on this, what is your experience, 

how frequently do you check patient 

inhalation technique in your clinical practice? 

How many hands for the first reply — at 

every visit? Very good, but just one. Just two. 

Never? Who vote for “never”? Honestly. 

Honestly speaking. None. Good. So, the 

majority “at the first visit” or “sometimes”, 

well. 

Отже, з власного досвіду, як часто ви 

перевіряєте методику проведення інгаляції 

у своїх пацієнтів? Хто з вас робить це на 

кожному візиті? Дуже добре, але вас лише 

двоє. Хто не перевіряє ніколи? 

Відповідайте чесно. Немає таких, добре. 

Отже, більшість обирають варіант «на 

першому візиті» або «іноді». 

It is important to recall that education works, 

and works very well. Just provide some 

instruction, some words, the patients improve 

the inhalation technique of a patient. Duration 

is for effective education is at least 6–10 

minutes. It could be a long period for a busy 

GP, but probably not for a specialist. 

Importantly: practical education more than 

once is a crucial. Practical education works 

better than many-many words, and one 

instruction is not enough. So, at every visit it 

is very-very-very well recommended. 

Важливо пам’ятати, що навчання 

насправді має велике значення. Якщо ви 

даєте лише деякі інструкції, у пацієнтів 

покращується методика виконання 

інгаляції. Для ефективного навчання 

необхідно витратити приблизно 6–10 

хвилин. Це досить довго для зайнятого 

лікаря-терапевта, але не для вузького 

спеціаліста. Важливо зазначити, що 

критичне значення має практичне 

навчання, проведене більше, ніж один раз. 

Практичне навчання більш ефективне за 

усні пояснення. Одноразового інструктажу 

недостатньо. Його рекомендується 

проводити на кожному візиті.  



So we don't have yet a perfect inhaler which 

covers all the 6 “E”, we don't have yet. 

Maybe in the future, I don't know. But we 

have many devices, including this, that 

incorporate feature providing efficient aerosol 

delivery and easy to use. So, don't fear 

resistance, please. 

Отже, нині у нас немає ідеального 

інгалятора, який володіє усіма шістьма 

«Е». Можливо, він з’явиться у 

майбутньому, я не знаю. Однак у нас є 

багато пристроїв, зокрема і цей, які мають 

певні риси, що забезпечують ефективну 

доставку аерозолю та простоту 

використання. І нехай вас не лякає високий 

опір.  

While there will be new devices over the next 

five or ten years, little will change until we 

actively educate patients in the correct use of 

inhalers, so education is the stone. 

Протягом наступних 5–10 років з’являться 

нові пристрої, однак мало що зміниться, 

доки ми не почнемо активно навчати 

пацієнтів правильного застосування 

інгаляторів. Навчання пацієнтів є 

наріжним каменем успішного лікування.  

And for this, to this, engagement of the 

patient is absolutely essential. 

Критично важливим є залучення пацієнтів 

до процесу лікування.  

So, that's all. I would like to thank you. I 

would like to reply to your comments, 

suggestions, and your experience. Thank you 

very much, and I also would like to invite you 

to the symposium we're going to… today at 

5:30, it's very-very interesting symposium. 

Room 101 and 102. I will speak about 

technology very-very boring, I know, but I'm 

sorry, I will try to do my best to reduce the… 

the /…/ And eminent scientists: Dr Levy, 

professor Bakeman… all of you are invited to 

attend this symposium. Thank you very 

much! 

Ось і все. Дякую вам за увагу. Охоче 

відповім на ваші запитання, коментарі, 

пропозиції тощо. Також хочу запросити 

вас на симпозіум, який відбудеться 

сьогодні о 17:30 (кімната 101–102). Це 

дуже цікава подія. Я говоритиму про 

методику — це дуже нудно, вибачте, але я 

докладу всіх зусиль, щоб вас захопити. У 

симпозіумі також візьмуть участь провідні 

науковці: доктор Леві, професор Бекман та 

інші. Усіх запрошую відвідати цей 

симпозіум. Дякую. 

— Thank you very much, Federico, and from 

my part also warmly welcome to the 

symposium but now the floor is open for 

questions from the audience… 

— Дуже дякую Вам, Федеріко. Я також 

усіх запрошую на симпозіум. А зараз ви 

можете поставити запитання. Хто хоче? 

— Anyone want to try resistance? No? You 

believe, you trust me? You trust me, OK. 

Good. Are you going to try? No. 

— Може, хтось хоче спробувати тест із 

опором? Ні? Ви мені довіряєте, так? Добре. 

Хочете спробувати? Ні? 

— It seems you gave the presentation… you 

gave all the answers, so thank you for 

listening. Actually we will continue with a 

third boost presentation right after this 

presentation. 

— Думаю, у своїй доповіді Ви дали 

відповіді на всі запитання. Дякую за увагу. 

Ми перейдемо до третьої стендової 

доповіді одразу після цієї. 

 


