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Резюме 
Инхалаторът Genuair® е нов, многодозов сух прахов инхалатор за приложение на aclidinium 

bromide. Лесен е за употреба и притежава множество механизми за обратна връзка, и за безо-
пасност. Средният процент на депозицията на aclidinium bromide като процент от отмерената 
доза, отлагаща се в целия бял дроб е висок (30.1±7.3%). Най-високият ВИД постигнат чрез инха-
латор Genuair® за плацебо (97±15.7L/min), е значително по-висок от постигнатия чрез инхалатор 
HandiHaler® (съответно 51.2±10.4L/min; p<0.001). Резултатите от пилотно клинично изпитване 
показват, че Genuair® се приема добре от пациентите с най-висок успех (69% успешно инхали-
ране), най-висока оценка за удовлетворение от устройството (4.03 при 5-о бална скала) и паци-
ентско предпочитание (17.46cm при метрична система) при сравнение с други инхалатори. Тези 
резултати предполагат по-добро придържане към лечението, което е в асоцияция с по-добър 
здравен статус и с по-малко екзацербации. 
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Abstract: 
The Genuair® inhaler is novel multi-dose dry powder inhaler for administration of aclidinium 

bromide. It is easy to use and features multiple feedback and safety mechanisms. The mean percentage 
of acidinium bromide whole lung deposition as percent of the metered dose is high (30.1±7.3%). 
The highest peak inspiratory �ow (PIF) achieved with the Genuair® inhaler for placebo (97±15.7 L/
min) was signi�cantly higher than that achieved with the HandiHaler® inhaler (51.2±10.4 L/min, 
respectively; p<0.001). The results from pilot clinical study have shown that the Genuair® inhaler was 
well accepted by patients, with the highest overall inhaler success rate (69% of patients succeeding), 
the highest rating for patients’ overall satisfaction with the device (4.03 points on a 5-point scale) and 
for overall patients’ preference (17.46cm on metric system) compared to other inhalers. These results 
suggest improved adherence to the treatment, which is associated with improved health status and 
less exacerbations.
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обзори
Съвремените гайдлайни препоръчват брон-

ходилататорите като терапия първи избор 
при лечение на Хронична обструктивна бело-
дробна болест (ХОББ) (7). Краткодействащите 
се прилагат при нужда, при пациенти с малко 
симптоми и малък риск за екзацербация (паци-
енти група А), докато дългодействащите брон-
ходилататори се препоръчва да се приемат 
регулярно при пациенти с повече симптоми 
и/или висок риск за екзацирбация на ХОББ 
(пациенти група B, C и D) съгласно GOLD (7). 
Бронходилататорите подобряват Форсирания 
експираторен обем за 1sec. (ФЕО1) и експи-
раторните дебити, като резултат разширяват 
дихателните пътища. Водят до подобрено из-
празване на белите дробове,  капацитета при 
усилие и редуцират хиперинфлацията. 

Успешната инхалаторна терапия е в зависи-
мост, както от ефикасността на медикамент, 
така и от подходящия инхалатор. Лесно за при-
ложение устройство може значително  да по-
добри комплаянса (придържане) на пациента 
и терапевтичната полза (12).
Характеристика на устройството

Инхалаторът Genuair® е нов, многодозов сух 
прахов инхалатор (DPI Laboratorios Almirall SA, 
Barcelona, Spain) за приложение на aclidinium 
bromide, нов дългодействащ мускаринов ре-
цепторен антагонист (LAMA).  Инхалаторът 
Genuair® има средно съпротивление на въдуш-
ния дебит и използва оптимизирана система 
на въдушния поток (циклон дисперсна систе-
ма), която гарантира ефективна деагломера-
ция на инхалирания прах (5).

Инхалаторът притежава всички предимства 
на DPI устройствата: задейства се чрез вдиш-
ване и не е необходима синхронизация на за-
действане на устройството с вдишване (1, 5); не 
изисква използване на замърсяващи околната 
среда пропеланти и не произвежда студено 
усещане  при инхалация, което причинява ае-
розолната струйка от дозиращ инхалатор под 
налягане (рMDI) (5). Друго предимства на DPI 
устройството Genuair® е, че е многодозово ус-
тройство и така няма директна манипулация 
от страна на пациента във вътрешния механи-
зъм на устройството (1, 5). 

Температурата и влажността може да повли-
яят стабилността на лекарствената форма в DPI 
устройството, поради което стабилността на 
доставения аклидиниев бромид 200µg е оце-
нена при съхранение повече от 3г. при широки 
граници на атмосферните условия (25°C/60% 
влажност, 30°C/65% влажност, 25°C/75% влаж-
ност, 40°C/75% влажност и 40°C/75% влажност). 
Средната доставена доза и дозата на финните 
частици остава непроменена (2, 5).

Повечето инхалатори нямат обратна инфор-
мация и пациентите не са сигурни дали прием-
ат медикамента коректно (12, 16). Други пре-
димство на Genuair® са механизма за обратна 
връзка, който показват успешна инхалация, 
дозовия индикатор и защитна система срещу 

The recent guidelines recommend that bron-
chodilators should be used as a �rst-line therapy 
in the treatment of stable Chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD) (7). Short-acting bron-
chodilators should be used as necessary in pa-
tients with few symptoms and a low risk of COPD 
exacerbations (group A patients) while long-
acting bronchodilators are recommended to be 
taken on a regular basis in patients with either 
more symptoms and/or a high risk of COPD ex-
acerbations (group B, C and D patients) according 
to GOLD (7). Bronchodilators improve the Forced 
Expiratory Volume in one second (FEV1) and ex-
piratory �ows as a result of dilating the airways. 
Furthermore, they lead to improvements in emp-
tying of the lung, exercise capacity, and hyperin-
�ation reduction at rest and during exercise.

The success of an inhalation therapy depends 
both on the medication e�cacy and the suitable 
inhaler. An easy-to-use device may signi�cantly 
improve patient's compliance (adherence) and 
thus therapeutic bene�t (12).

Device Characteristics
The Genuair® inhaler is a novel, multi-dose dry 

powder inhaler (DPI Laboratorios Almirall SA, 
Barcelona, Spain) delivering aclidinium bromide, 
a new long-acting muscarinic receptor antago-
nist (LAMA). The Genuair® inhaler has a medium 
air�ow resistance and uses an optimized air �ow 
system (cyclone dispersion system) to ensure ef-
fective de-agglomeration on the inhalation pow-
der (5).

The inhaler features all bene�ts of the DPI de-
vices: inhalation-actuated, without synchronisa-
tion of device actuation and inhalation being 
necessary (5); does not require use of propellants 
polluting the environment and does not produce 
cold sensation during inhalation which is caused 
by the pressurized meter dose inhaler (pMDI) 
aerosol stream (5). Another advantage of the 
Genuair DPI device is that it is multi-dose device, 
that means that there is no direct manipulation 
of the patient in the internal mechanism of the 
device (1, 5).

Temperature and humidity may a�ect the sta-
bility of the pharmaceutical form in the DPI de-
vice. Therefore, the stability of aclidinium bro-
mide 200μg has been evaluated for more than 3 
years over a wide range of environmental condi-
tions (at 25°C/60% humidity, 30°C/65% humidity, 
25°C/75% humidity, 40°C/75% humidity and at 
40°C/75% humidity). The mean delivered dose 
and the �ne particles dose remained unchanged 
(2, 5).

Most inhalers do not feature a feedback option, 
which may causes uncertainty among patients 
whether the medication was correctly adminis-
tered (12, 16). Additional advantages of Genuair® 
inhaler are the feedback mechanism which indi-
cates whether the inhalation was successful, the 



61

празен инхалатор и предпазване от предози-
ране (5). 
Белодробна депозиция на aclidinium 
bromide доставен чрез инхалатор Genuair®  

Проучена е общата депозиция и депозиция-
та по области постигната чрез Genuair® инхала-
тор при 12 здрави доброволци (15). Единична 
доза от аклидиниев бромид 200µg,  радиомар-
киран с 99mTc използвайки TechneCoat метод е 
проучена   чрез  Genuair® при Върхов Инспира-
торен Дебит (ВИД) 90L/min (21). Използвана е 
гама сцинтиграфия с гама камера. 

Отчетен е процентът на отмерената доза де-
позирана в целите бели дробове, в орофаринк-
са, останалото в инхалатора и възстановена от 
филтъра от издишания въздух. Депозицията 
е определена и като процент от доставената 
доза чрез сумиране на точния брой от белите 
дробове, орофаринкса, филтъра и калкулира-
на като обща стойност доставена от всяка зона.

Фракциите на финните частици на медика-
мента преди маркирането, след маркирането 
и радиомаркирането са подобни (40.3±5.6%, 
41.6±4.8% и 42.1±2.5%, респективно като 
процент от доставената доза). Тези данни по-
твърждават предварително определената спе-
цификация, където фракцията на радиомарки-
раните финни частици  е между 35-45%.

Средният (± стандартно отклонение (SD)) 
процент на депозиция на аclidinium bromide 
като процент от отмерената доза, отлагаща се 
в целите бели дробове, е 30.1±7.3%, в орофа-
ринкса е 54.7±7.2%, дозата оставаща в инхала-
тора е 11.5% и издишаната доза е 3.7% (Фиг. 1). 
При изразяване като процент от доставената 
доза (дозата излязла от мундущука) отлагането 
в белия дроб е 34.0±8.0%. Дозата, която остава в 
инхалатора е средно 11.5%, а тази, която се из-
дишва е средно 3.7%.

Осреднената обща белодробна депозиция 
на аclidinium bromide е 32.5% от отмерената 
доза за пациенти инхалиращи между 66 и 78 L/
min или 29.5% от отмерената доза за пациен-
ти инхалиращи 80-99 L/min, което показва, че 
остава постоянна при ВИД наблюдаван в про-
учването (66-99 L/min). Междупациентският 
коефициент на вариация за отлагане в белите 
дробове (изчислен като SD x 100/средна стой-

Фиг. 1. Процент на отмерената доза на радиомар-
киран alcidium bromide, инхалиран чрез инхалатор 
Genuair® и депозирана в целите бели дробове, оро-
фаринкс, задържана в инхалатора и задържана във 
филтър при издишания въздух при 12 здрави мъже, 
доброволци. Хоризонталната линия представлява 
средната стойност (22).

Fig.1. Percentages of the metered dose of radiola-
belled aclidinium bromide inhaled through the Genu-
air® inhaler and deposeited in the whole lungs, the 
oropharynx, retained in the inhaler, and retained from 
exhaled air on a �lter, in 12 healthy, male volunteers. 
The horizontal bars represent the mean values (22).
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dose indicator and the protection system against 
empty inhaler and overdosing (5).
Lung deposition of aclidinium bromide 
delivered by the Genuair® inhaler

The whole lung deposition and the regional 
lung deposition of aclidinium bromide provided 
by the Genuair® inhaler was studied in 12 healthy 
volunteers (15). A single dose of aclidinium bro-
mide 200μg radiolabelled with 99mTc studied us-
ing the TechneCoat method was inhaled through 
Genuair® at a peak inspiratory �ow rate (PIFR) of 
90L/min. Gamma scintigraphy was performed us-
ing gamma camera. The percentages of the me-
tered dose of aclidinium bromide deposed in the 
whole lung in the oropharynx, remaining at the 
inhaler and recovered from the exhaled breath on 
a �lter were evaluated. The deposition was also as-
sessed as the percentage of the delivered dose by 
adding the exact value from the lungs, orophar-
ynx and �lter, and was calculated as a total value 
derived from each area.

The �ne particle fraction of the medication prior 
to and following the radiolabelling and the radio-
labelling itself were similar (40.3±5.6%, 41.6±4.8% 
and 42.1±2.5%, respectively, as percentage of the 
delivered dose). This data con�rmed the pre-de-
�ned speci�cation where the fraction of radiola-
belled �ne particles was between 35-45%.

The mean (± standard deviation (SD)) deposi-
tion of aclidinium bromide as percent of the me-
tered dose was 30.1±7.3% for the whole lung, 
54.7±7.2% for the oropharynx, the remaining 
dose at the inhaler was 11.5% and the exhaled 
dose was 3.7% (Fig. 1). When expressed as per-
centage of the delivered dose (dose released 
from the mouthpiece), the whole lung deposition 
was 34.0±8.0%. 

The averaged whole lung deposition of aclidin-
ium bromide was 32.5% of the metered dose for 
volunteers inhaling from 66 to 78 L/min or 29.5% 
of the metered dose for volunteers inhaling 80-
99 L/min indicating that it remained constant 
the peak inspiratory �ows (PIF) observed in the 
study (66-99 L/min). The inter-subject coe�cient 
of variation of whole lung deposition (calculated 
as SD x 100/mean value) was low (24%). No cor-
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ност) е нисък (24%). Не е установена корелация 
между цялата белодробна депозиция и разме-
ра на ВИД (r=0.055) (15). 

При сравнение на подобно гама сцинтиграф-
ско проучване на радиомаркиран тиотропи-
ум приложен чрез HandiHaler® при 5 здрави 
доброволци и при 15 пациенти с ХОББ бело-
дробната депозиция на тиотропиум е 19%,  не-
зависимо от тежестта или наличието на ХОББ 
(4). При сравнение с други мултидозови DPI бе-
лодробната депозиция е подобна на Novolizer 
DPI – 32.1% (14),  но по-висока от другите DPI 
(turbohaler – 27.7% от отмерената доза и discus 
– 16.6 % от отмерената доза) (3, 10). Според из-
следователи общата белодробната депозиция 
при пациенти с ХОББ би трябвало да е подобна 
на депозицията при здрави със същата степен 
на инспираторно усилие (15). Обаче, някои па-
циенти използват инхалаторните устройства 
неточно. Честотата на грешките при прилагане 
на DPI е особено висока при някои видове ин-
халатори, с които пациентите не са обучавани 
как да ги прилагат. Неправилната употреба на 
инхалаторите може да доведе до редукция на 
белодробната депозиция. 

За да се оцени регионалната белодробна де-
позиция на aclidinium bromide, при всеки до-
броволец формата и размерът на белия дроб 
са определени чрез вентилационна сцинти-
графия с инертен газ криптон, 81mKr (15). Бе-
лите дробове са разделени на 6 концентрични 
зони с формата на бял дроб, водещи началото 
си от хилуса. 15% контур на сцинтиграфията с 
газ 81mKr се използва, за да се определи външ-
ната граница на най-периферната част (зона 
6). Външната граница на зона 5 е определена 
чрез намаляване на границата на зона 6 с една 
шеста. Този процес е повторен до определяне 
на всички 6 зони. 

Депозицията на аclidinium bromide чрез 
Genuair® е определена в 6 концентрични зони 
на белите дробове, но тя е най-висока в най-
вътрешната централна част (средно 9.9% от 
отмерената доза) и най-ниска в най-външната 
периферна част (средно 2.6% от отмерената 
доза) (Фиг. 2). 

Въпреки че е възможно отлагането на меди-
камента в целите бели дробове при пациентите 

Фиг. 2. Процент на отмерената доза на радиомар-
киран alcidium bromide, инхалиран чрез инхалатор 
Genuair® и депозирана във всяка една от 6 кон-
центрични зони при 12 здрави мъже, доброволци. 
Представените зони са за един бял дроб. Хоризон-
талната линия представлява средната стойност (22)

Fig.2. Precentages of the metered dose of ra-
diolabelled aclidinium bromide inhaled through 
the Genuair® inhaler and deposited in each of six 
concentrix lung regions in 12 healthy male volunteers. 
The regions are shown for one lung in the inset. The 
horizontal bars represent the mean values (22).
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relation between whole lung deposition of acli-
dinium bromide and PIF (linear coe�cient of cor-
relation r=0.055) was established (15).

In comparison, in a similar gamma scintigraphy 
study of radiolabelled tiotropium administered 
through HandiHaler® in 5 healthy volunteers and 
15 COPD patients, lung deposition relative to the 
metered dose of tiotropium was 19%, irrespective 
of the COPD severity or presence (4). Compared 
to other multi-dose DPIs, lung deposition of the 
respective active substance was similar to the No-
volizer DPI – 32.1% (14), but higher than the other 
DPIs (Turbuhaler – 27.7% of the metered dose 
and Diskus – 16.6 % of the metered dose) (3, 10).

According to the authors whole lung deposi-
tion of inhaled drugs in COPD patients should be 
similar to the deposition in healthy subjects with 
the same level of inspiratory e�ort (15). However, 
some patients used device incorrectly (18).  The  
rate of handing errors during DPI use was espe-
cially high for some inhaler types among patients 
who had not been rained how to use the devices 
before. Incorrect use of inhaler could  lead to re-
duction in lung deposition.

To assess the regional lung deposition of acli-
dinium bromide inhaler through the Genuair® 
inhaler the size and shape of the lung of each vol-
unteer were determined through ventilation scin-
tigraphy with inert gas krypton, 81mKr (15). The 
lungs were divided into 6 lung-shaped concentric 
regions, radiating from the hilum. The 15% con-
tour of the 81mKr ventilation scan was used to 
de�ne the outer boundary of the most peripheral 
region (region 6). The outer boundary of region 
5 was set by reducing the boundary of region 6 
by one-sixth. This process was repeated until all 6 
regions had been de�ned.

Deposition of aclidinium bromide occurred in 
all 6 lung zones, but was highest in the most cen-
tral region (mean 9.9% of the metered dose) and 
lowest in the most peripheral region (mean 2.6% 
of the meter dose) (Fig. 2). 

Although whole lung drug deposition in pa-
tients with COPD may be similar to that observed 
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с ХОББ, да е сходно с наблюдаваното при здрави 
доброволци, в сравнение със здравите добро-
волци се очаква по-ниско отлагане на лекар-
ството в периферните части поради стесняване 
на дихателните пътища и усилване на депози-
цията на лекарствените частици по инерция в 
централните дихателни пътища (15).  Моделът 
на отлагане в централните части на белите дро-
бове може да е полезен при антихолинергич-
ните лекарства като аклидиниев бромид, тъй 
като плътността на мускариновите рецептори 
се счита за по-висока в бронхите в сравнение с 
по-периферните дихателни пътища (9).  
Върхов инспираторен дебит чрез инхалато-
ра Genuair®  

Успешната инхалация зависи от това дали 
пациента генерира достатъчен инспираторен 
поток да произведе достатъчна вътрешна тур-
булентна енергия необходима за деагломера-
ция на лекарствения прах и дисперсиране в 
по-малки частици фин аерозол за депозиция 
в белите дробове (5). Инспираторният поток 
постигнат от пациента зависи частично от 
тяхното инспираторно усилие и частично от 
съпротивлението на въздушния поток на инха-
латора. Така пациентът трябва да генерира по-
голямо инспираторно усилие, за да постигне 
същия инспираторен дебит при инхалатори с 
високо съпротивление в сравнение с инхала-
тори с ниско съпротивление  (15).

In vitro експерименти показват, че размера 
на инспираторния дебит чрез инхалатора е 
приблизително 65L/min при спад на налягане-
то от 4кРа (2, 5). Наличие на мунщук и циклон 
системата усилва флуида и динамиката на час-
тиците, и осигурява ефективна деагломерация 
на инхалирания прах в подходящ аерозол, 
даже при ниски дебит и обем (5). За оптимална 
инхалация отделяща медикамента с постоянна  
клинично ефективна доза съдържаща финни 
частици с аеродинамичен размер по-малък от 
5µm за депозиция в белите дробове пациен-
тите трябва да генерират инспираторен поток 
≥45L/min (5).  Общата средна доза финни час-
тици е 36.5% от номиналната доза за всички 
индивидуални измервания (5). Установена е 
висока повторяемост на качеството на аеро-
динамичния  аерозол при всички измервания 
и на дозата на финните частици (5). 

При in vitro проучвания е показано, че доста-
вените финните частици при  aclidinium 200µg  
и 400µg са независими от инспираторния по-
ток и остават постоянни при дебит между 45 и 
95 L/min (5). Също така in vitro проучване по-
казва, че общата доставена доза, дозата финни 
частици и разпределението на частиците при 
два състава на aclidinum bromide 50µg и 400µg 
е независим от инхалаторния обем (2L и 4L), 
при доставяне чрез инхалатора при налягане 
под 4kPa и произведен дебит приблизително 
65L/min (2). Двата инхалаторни обема нямат 
сигнификантен ефект върху общата доставе-
на доза и дозата финни частици на aclidinium 
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in healthy subjects, less peripheral deposition of 
drug  would be expected compared with healthy 
subjects because of airway narrowing and in-
crease of inertial drug particle impaction in the 
large central airways (15). A central deposition 
pattern within the lungs may be useful for anti-
cholinergic drugs, such as aclidinium bromide, as 
the density of muscarinic receptors is thought to 
be higher in the bronchi compared with more pe-
ripheral airways (9). 

Peak Inspiratory Flow with the Genuair® 
Inhaler

The success of an inhalation depends on 
whether the patient is able to generate su�cient 
inspiratory �ow rate capable of producing the 
inner turbulent energy necessary to deagglom-
erate the medicinal powder and disperse it into 
smaller particles of �ne aerosol for lung deposi-
tion (5). The inspiratory �ow rate achieved by the 
patient depends partially on their inspiratory ef-
fort and partially on the inhaler's resistance to air-
�ow. Thus the patient needs to generate higher 
inspiratory e�ort in order to produce the same 
inspiratory �ow rate with high-resistance inhalers 
compared to low-resistance inhalers (5).

In vitro experiments have shown that the rate of 
inspiratory �ow through the inhaler was approxi-
mately 65L/min at pressure decrease of 4кРа (2, 
5). The available mouthpiece and cyclone system 
increased �uid and particle dynamics and pro-
vided e�ective deagglomeration of the inhaled 
powder into suitable aerosol, even at low �ow 
rate and volume (5). For optimal inhalation which 
released the medication in a constant clinically 
active dose, containing �ne particles with aerody-
namic size of less than 5µm to be deposited in the 
patients' lungs, an inspiratory �ow rate of ≥45L/
min had to be generated (5). The total mean dose 
of �ne particles was 36.5% of the nominal dose 
for all individual measurements. In all measure-
ments, high level of reproducibility of the aerody-
namic aerosol's quality and the �ne particle dose 
was establishe (5).

In vitro studies have shown that the delivered 
�ne particles of aclidinium bromide 200µg and 
400µg did not depend on the inspiratory �ow 
rate and remained constant at �ow rate ranging 
from 45 to 95 L/min (5). In addition, an in vitro 
study has shown that the total delivered dose, 
the �ne particle dose and the particle distribution 
with both aclidinum 50µg and 400µg did not de-
pend on the inhaled volume (2L and 4L) when de-
livered through the Genuair® at pressure drop of 
4kPa and using a �ow rate of approximately 65L/
min (2). Both inhaled volumes did not have a sig-
ni�cant e�ect on the mean total delivered dose 
and the �ne particle dose of aclidinium 200µg at 
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200µg при дебит от 35 до 90-95 % (2).
Оценката на ВИД при прилагане на Genuair® е 

осъществена при немаскирано, рандомизира-
но, в три периода, кръстосано проучване при 
пациенти (n=48) с умерена до тежка ХОББ (13). 
Пациентите са рандомизирани за инхалиране 
на плацебо прах през Genuair®, HandiHaler® A 
(бавна, дълбока инхалация съгласно инструк-
циите на производителя) или HandiHaler® B 
(бърза, енергична инхалация). С всеки инха-
латор са правени три измервания на пациент 
на 10-минутни интервали. В общата популация 
най-високият ВИД от трите опита (средно±SD), 
постигнат чрез инхалатор Genuair® (97.7±15.7 
L/min), е значително по-висок от постигнатия 
чрез инхалатори HandiHaler® A и HandiHaler® 
B (51.2±10.4 и 64.3±8.7 L/min, респективно; 

Фиг. 3. Средна стойност 
(±SD) на най-висок ВИД 
с всеки инхалатор при 
всички пациенти, паци-
енти с умерена ХОББ и 
пациенти с тежка ХОББ.

Fig. 3. Mean (±SD) highest 
peak inspiratory �ow 
(PIF) with each inhaler 
in all patients, patients 
with moderate COPD 
and patients with severe 
COPD.
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p<0.001) (Фиг. 3). 
Средният ВИД от трите опита (средно±SD), 

постигнат чрез инхалатор Genuair® (92.0±15,4 
L/min) също е значително по-висок от по-
стигнатия чрез инхалатори HandiHaler® A и 
HandiHaler® B (съответно 46.1±9.6 и 61.5±8.9 
L/min; p<0.001) (данните са показани като фи-
гури в оригиналниния източник). Подобни са 
резултати при групиране на популацията в за-
висимост от тежестта на заболяването (данни-
те са показани като фигури в оригиналниния 
източник).

ВИД генериран чрез Genuair® инхалатор 
при пациенти с умерено тежка и тежка ХОББ 
е сигнификантно по-висок, от този генериран 
при инхалатор HandiHaler®, независимо дали e  
приложен бавно и дълбоко или бързо и силно. 
Тези данни показват, че инхалатор Genuair® е с 
по-ниско съпротивление на въздушния поток 
от инхалатор HandiHaler®, което означава, че са 
необходими по-малко усилия при вдишване, 
за да се постигне сравним ВИД.

Предишни проучвания върху HandiHaler® 
показват, че се изисква дебит около 28.3L/min 
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обзори
a range of �ow rate from 25 to 90-95% (2).

Peak inspiratory �ow (PIF) assessment of Gen-
uair® use was performed in an open-label, ran-
domised, three-period, crossover study in pa-
tients (n=48) with moderate to severe COPD (13). 
The patients were randomised to inhale placebo 
powder through Genuair®, HandiHaler® A (slow, 
deep inhale as per manufacturer's instructions) or 
HandiHaler® B (fast, forceful inhale). For each in-
haler, three measurements per patient at 10-min-
ute intervals were performed. In the overall 
population, the highest PIF of the three attempts 
(mean±SD) generated through the Genuair® in-
haler (97.7±15.7 L/min) was signi�cantly higher 
than that generated through the HandiHaler® 
A and HandiHaler® B inhalers (51.2±10.4 and 
64.3±8.7 L/min, respectively; p<0.001) (Fig. 3). 

The mean PIF of the three attempts (mean±SD) 
generated through the Genuair® inhaler 
(92.0±15.4 L/min) was signi�cantly higher than 
that generated through the HandiHaler® A and 
HandiHaler® B inhalers (46.1±9.6 and 61.5±8.9 
L/min; p<0,001 L/min, respectively; p<0,001 v/s 
Genuair®) (the data are shown in �gures in the 
original source). Similar results were obtained 
when the population was strati�ed by disease se-
verity (the data are shown in �gures in the origi-
nal source). 

Taken together, the PIF generated through the 
Genuair® inhaler in patients with moderate and 
severe COPD was signi�cantly higher than the 
PIF generated through the HandiHaler® inhaler 
whether it was administered through slow and 
deep or fast and forceful inhalation. These data in-
dicate that the Genuair®  inhaler has a lower �ow 
resistance than the HandiHaler®, which translates 
to a lower inspiratory e�ort needed to produce a 
comparable PIF. 

Previous studies on HandiHaler® have shown 
that a �ow rate of about 28.3L/min, in accordance 
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в съответствие с дозата фини частици (17). Тъй 
като най-ниският среден ВИД генериран чрез 
HandiHaler® А от пациенти с тежка форма на 
ХОББ е 24.0L/min, дебитът вероятно не е доста-
тъчен за дозирането при пациентите. 

Същото проучване оценява успешните и оп-
тимални инхалации чрез инхалатор Genuair® 
(13). Оптималните инхалации с инхалатор 
Genuair® са тези, когато се произвежда ВИД 
≥45L/min. Успешните инхалации с инхалатор с 
Genuair® се определят като такива, когато при 
инхалиране контролния прозорец се променя 
от зелен в червен цвят. 97.2% от инхалациите 
чрез Genuair® са успешни, което е потвърдено 
чрез механизма за обратна връзка и активира-
не на задействащия механизъм и оптимални 
(ВИД ≥45L/min). 73.6% от инхалациите чрез 
HandiHaler® А (бавно, дълбоко вдишване съ-
гласно инструкциите на производителя) водят 
до чуване на вибрациите на капсулата от из-
следователя и в централната камера не остава 
прах. Около една четвърт от инхалации чрез 
HandiHaler® са извършени неточно съглас-
но критериите на това проучване. Следвайки 
инструкциите на производителя пациентите 
трябва да инхалират двукратно, за да се из-
празни капсулата, но цел на това проучване 
е да се измери ВИД при една инхалация. Тези 
данни, че при около една четвърт от случаите 
(21.5%) остава прах в централната камера, под-
крепя нуждата от осъществяването на две ин-
халации с HandiHaler®.
Пациентско предпочитание и удовлетворе-
ност от инхалатора

Предпочитанията и удовлетвореността на 
пациенти от различни инхалатори са проуче-
ни при 48 пациенти с ХОББ, хроничен бронхит 
или енфизем (8). Следните инхалатори са пред-
ставени във вид на латински квадрат: Genuair®, 
Diskus®, HandiHaler® и Respimat®. По-голяма 
част от пациентите имат опит между 1 и 5 г. с 
другите инхалатори. Направена е оценка на 
лесната употреба, резултатите за удовлетво-
рение от отделните характеристики на устрой-
ствата и общото пациентско предпочитание 
към инхалаторите.

Изследователители са оценили успешна 
употреба на инхалатора от пациента (успешно 
извършване на следните три задачи: отваряне 

Фиг. 4. Общ успех при 
употреба на инхалатора 
(15).

Fig. 4. Overall inhaler 
succeess (15).
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with the �ne particle dose, was required (17). Be-
cause the lowest mean PIF generated with Handi-
Haler® А by patients with severe COPD was 24.0L/
min, the �ow rate might not have been su�cient 
for dosing to the patient.

The same study assessed successful and op-
timal inhalations through the Genuair®   inhaler 
(13). Optimal inhalation through the Genuair® in-
haler was de�ned as an inhalation that produced 
≥45L/min. Successful inhalation through the 
Genuair® inhaler was de�ned as an inhalation ac-
tivating the inhaler trigger and producing a color 
change from green to red  in the color window. 
97.2% of the inhalations through Genuair® were 
successful, which was con�rmed by the feedback 
mechanism and by reaching PIF≥45L/min. 73.6% 
of the inhalations with HandiHaler® А (slow, deep 
inhale as per manufacturer's instructions) result-
ed in capsule vibrations heard by the investigator 
and no powder remained in the central chamber. 
About one-fourth of the inhalations with Handi-
Haler® A were performed incorrectly according to 
the criteria in this study. As per manufacturer's in-
structions patients have to inhale twice to empty 
the capsule but the aim of this study was to mea-
sure PIF with one inhalation. The �nding that in 
about one-fourth of the cases (21.5%) the powder 
remained in the central chamber, supports the 
need to perform two inhalation through Handi-
Haler®.

Patient Preference and Satisfaction with the 
Genuair® Inhaler

Patients' satisfaction  with and preference of 
di�erent inhalers was studied in 48 patients with 
COPD, chronic bronchitis or emphysema (8). The 
following four medication-free  inhalers were 
presented in a Latin square design:  Genuair®, Dis-
kus®, HandiHaler® and Respimat®. Most patients 
had between 1 and 5 years of experience with 
other inhalers.  An assessment of the perceived 
ease of use, satisfaction ratings of individual de-
vice attributes and overall patient preference was 
performed.

Researchers assessed the successful use of the 
inhaler by the patient (successful implementation 
of the following three tasks: opening the inhaler, 
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на инхалатора, приготвяне на доза и почиства-
не на инхалатора). Не е изследвана работата с 
блистер опаковката за Handihaler® и зарежда-
нето на пълнителя Respimat®. 

Между четирите инхалатора общият про-
цент за успешно изпълнение на трите тествани 
задачи е най-висок при Genuair® (69%), следван 
от Diskus® (67%), HandiHaler® (35%) и Respimat® 
(23%) (Фиг. 4).

Изследователите записват оценките на па-
циентите относно критериите за удовлетворе-
ние, общи и индивидуални за всеки инхалатор, 
в скала, варираща от 1 до 5 (от най-лош до най-
добър). Това включва: общо удовлетворение, 
манипулационни показатели, и показатели за 
взаимодействие/обратна връзка.

Genuair® получава най-високия резултат 
за общо удовлетворение (4.03), следван от 
Diskus® (3.81), HandiHaler® (3.44) и Respimat® 

(2.44) (Фиг.5). 
Genuair® получава и най-високата оценка за 

удовлетворение при манипулационните пока-
затели (4.39) и показателите за взаимодейст-
вие (4.32). 

Когато се вземат предвид всички показате-
ли относно инхалаторите, Genuair® получава 
най-високата оценка (4.30), следван от Diskus® 
(3.92), HandiHaler® (3.69) и Respimat® (3.19).

Пациентите са помолени да подредят инха-
латорите в зависимост от общото предпочи-
тание чрез метричната система, с използване 
на линия. Това изисква пациентите да поста-
вят инхалатора, който предпочитат най-много 
върху нулата (най в ляво) на рулетка. След това 
останалите инхалатори се поставят върху ру-
летката отляво надясно по реда на предпочи-
тание, като разстоянието между инхалаторите 
указва степента на предпочитание. Количест-
вената оценка на всички инхалатори показва, 
че Genuair® е най-предпочитаният инхала-
тор от пациентите (17.64), следван от Diskus® 
(32.79), HandiHaler® (36.25) и Respimat® (56.81) 
(Фиг. 6).

Пациентската удовлетвореност от инхалато-
рите с примес плацебо Genuair ® и HаndiHaller® 
е проучено в 2 седмично открито, рандоми-
зирано, кръстосано мултицентрово проучва-
не с включване на 129 пациента с умерена до 

Фиг. 5. Оценка на общо 
удовлетворение по 
скала 1 (лоша) до 5 (най-
добра).

Fig. 5. Overall satisfaction 
measures, rating from 1 
(worst) to 5 (best). 
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preparing a dose, and cleaning-up the inhaler). 
Handihaler® blister pack manipulation and Respi-
mat® cartridge loading were not tested. 

Among the four inhalers, the overall success 
rate for the three tasks tested  was highest for 
Genuair® (69%), followed by Diskus® (67%), Han-
diHaler® (35%) and Respimat® (23%) (Fig. 4).

Researchers recorded the patients' ratings of 
the satisfaction criteria, common and unique for 
each inhaler, on a scale ranging from 1 to 5 (from 
worst to best). These included: overall satisfac-
tion, manipulation measures and interface/feed-
back measures.

Genuair® received the highest rating for over-
all satisfaction (4.03), followed by Diskus® (3.81), 
HandiHaler® (3.44) and Respimat® (2.44) (Fig. 5). 

In addition, Genuair® received the highest sat-
isfaction rating for the manipulation measures 
(4.39) and the interface measures (4.32). 

When all inhaler-related measures were consid-
ered, Genuair® had the highest rating (4.30), fol-
lowed by Diskus® (3.92), HandiHaler® (3.69) and 
Respimat® (3.19).

The patients were asked to arrange the inhalers 
according to the overall preference using a ruler 
metric system. This involved patients placing the 
inhaler they preferred most on zero (leftmost) of 
a tape measure. The remaining inhalers were then 
placed on the measure from left to right in order 
of preference, with the distance between the in-
halers indicating the degree of preference. Quan-
titative rating of all the inhalers showed Genu-
air® to be the most preferred inhaler by patients 
(17.64), followed by Diskus® (32.79) HandiHaler® 
(36.25) and Respimat® (56.81) (Fig. 6).

Patient satisfaction with placebo-�lled  Genu-
air®  and HаndiHaller® inhalers was also assessed 
in a 2-week open label  randomized, cross-over 
multicenter study enrolling 130 patients with 
moderate-to-severe COPD (17). Overall satisfac-
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Фиг. 6. Общо пациент-
ско предпочитание.

Fig. 6. Overall patients' 
preference (15).
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тежка ХОББ (11). Цялостната удовлевореност 
от всеки инхалатор, лесно научаване за при-
ложение, удобство, лесно за държане, лесно 
за опериране, приготвяне на дозата, механи-
зъм за обратна връзка за коректна инхалация 
и дозиране, дозиране (многократно срещу 
еднократно) са оценени по 5 бална скала от 1 
(много неудовлетворено) до 5 (много удовлет-
ворено). Резултатите са по-добри за Genuair® – 
много удовлетворени 54.8% и удовлетворeни 
31.7%, и респективно 19% (p<0.0001) и 39.0 % 
(p<0.0001)  в сравнение с HandiHaller® . Средна 
оценка на удовлетвореност е 4.6 за Genuair®, 
а за HandiHaller® – 3.8 (p<0.0001). Около 10.5% 
за Genuair® и 26.7% за HandiHaler® правят поне 
една критична грешка (p<0.0001). Когато па-
циентие са попитани дали ще продължават 
да прилага инхалатора по скала от 0 (няма да 
прилагам) и 100 (ще прилагам) средния ре-
зултат за Genuair® е по-висок (84%) от този за 
HandiHaller® (62.5%) (p<0.0001). Предпочита-
нието и удовлетвореността може да доведе до 
по-добро придържане към терапията, по-до-
бра инхалаторна техника, и по-добър изход от 
лечението при пациенти с ХОББ.

В рандомизирани двойно заслепени, кли-
нични изпитвания с паралелни групи ACCLAIM/
COPD I и II, при 1 647 пациента с умерена и теж-
ка ХОББ е направена оценка на ефикасността, 
и безопасността на 200µg aclidinium bromide 
(не е лицензираната доза) срещу плацебо един 
път дневно, чрез Genuair® инхалатор в продъл-
жение на 52 седмици (11). Пациентите също са 
помолени да оценят приложението на инха-
латора по следната скала: много лесно, лесно, 
нормално, трудно и много трудно. Голямата 
част от пациентите от групата за приложение 
aclidinium bromide и от групата за приложение 
на плацебо са оценили инхалатора Genuair® 
като много лесно или лесно за приложение 
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tion with each inhaler, ease of use, convenience,  
ease of learning to use, ease of handling, ease of 
operation, dose preparation, feedback mecha-
nism for correct inhalation and dosing and dos-
ing itself (multiple vs. single) were assessed  on 
a 5-point Likert-type scale from 1 (very dissatis-
�ed) to 5 (very satis�ed). Genuair® yielded bet-
ter results, with 54.8% of the patients being very 
satis�ed and 31.7% of the patients being satis-
�ed compared to 19% (p<0.0001) and 39.0 % 
(p<0.0001), respectively, for HandiHaller®. The 
mean satisfaction rating was 4.6 for Genuair® and 
3.8 for HandiHaller® (p<0.0001). Overall, 10.6% 
and 26.7% (p<0.0001) of patients made at least 
one critical error with Genuair ® and HandiHaller 
® respectively. When patients were asked to in-
dicate if they were willing to continue using the 
inhalers on scale from 0 (not willing to) to 100 
(de�nitely willing to), the mean score for Genu-
air ® (84.0) was higher than that for HandiHaller® 
(62.5) (p<0.0001). The preference and satisfaction 
may lead to improved adherence to the therapy, 
improved inhalation technique and improved 
treatment outcome in patients with COPD.

In the randomized, double-blind, parallel-group 
ACCLAIM/COPD I and II clinical trials in 1 647 pa-
tients with moderate to severe COPD, an assess-
ment of the e�cacy and safety of 200µg (which 
is not a licensed dose) aclidinium bromide versus 
placebo, one daily,  both delivered by Genuair® 
inhaler for 52 weeks was conducted  (11). The pa-
tients were also asked to rate the use of the inhal-
er on the following scale: very easy, easy, normal, 
di�cult and very di�cult. Most patients of the 
aclidinium bromide groups and placebo groups 
rated the Genuair® inhaler as very easy or easy to 
use both in ACCLAM/COPD I (81.8% and 78.2%, 
respectively) and in ACCLAIM/COPD II (92.0% and 
84.0%, respectively) (5, 11).
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при двете проучвания ACCLAM/COPDI (81.8% 
и 78.2%, респективно) и при ACCLAIM/COPDII 
(92.0% и 84.0%, респективно) (5, 11). 

Връзката между удовлетвореността от инха-
латора, комплаянса при лечение и здравния 
статус е проучана в широко, мултинационално, 
базирано на въпросник, кръстосано проучване, 
на реалния живот при включени 1 443 пациенти 
с ХОББ сред респираторните специалисти и лич-
ните лекари (6). Комплаянсът на лечение показ-
ва сигнифиантна връзка с удовлетвореността от 
инхалатора, с подобрен здравен статус, по-до-
бро качество на съня и по-малка честота на ек-
зацербации на ХОББ, въпреки че други фактори 
също може да оказват влияние. Ергономични и 
лесни за приложение инхалатори повлияват па-
циентската удовлетвореност (6).
Заключение

Инхалаторът Genuair® е иновативен, мно-
годозов инхалатор за сух прах за надеждно и 
ефективно приложение на aclidinium bromide. 
Лесен е за употреба и притежава множество 
механизми за обратна връзка, и за безопасност. 
При здрави индивиди инхалаторът Genuair® 
доставя aclidinium bromide с висока депози-
ция в белия дроб. Чрез инхалатора Genuair® 
пациентите с умерена до тежка ХОББ могат 
да постигнат достатъчен инспираторен дебит, 
за инхалиране на пълната доза и връщане на 
инхалатора в начално състояние. Инхалаторът 
Genuair® се прилага в клинични проучвания за 
медикаменти като монотерапия или комбини-
рана терапия и се приема добре от пациентите.

Статията е публикувана със съдействието 
на BERLIN-CHEMIE MENARINI и ALMIRAL.
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The relationships between inhaler satisfaction, 

treatment compliance and health status were ex-
amined. In a large, multinational, questionnaire-
based, cross-sectional real-world study enrolling 
1 443 patients with COPD of respiratory special-
ists and primary care physicians (6). Treatment 
compliance appears to be signi�cantly associated 
with inhaler satisfaction, improved health status 
and less frequent COPD exacerbations, better 
sleep quality, although other factors are also like-
ly to be involved. Ergonomic and ease of use of in-
halers have an impact on  patient satisfaction (6).

Conclusion 
In conclusion, the Genuair® inhaler is an inno-

vative multi-dose dry powder inhaler for reliable 
and e�cient administration of aclidinium bro-
mide (5). It is easy to use and features multiple 
feedback and safety mechanisms. In healthy sub-
jects, the inhaler delivered aclidinium bromide 
with high lung deposition.

With the Genuair® inhaler, patients with moder-
ate to severe COPD may achieve su�cient inspira-
tory �ow rate to inhale a full dose of the drug and 
return the inhaler in its initial condition. The inhal-
er Genuair®  was used in clinical studies adminis-
tering medications as monotherapy or combined 
therapy and was well accepted by the patients.

The article is sponsored by BERLIN-CHEMIE MEN-
ARINI and ALMIRAL.


