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NAVODILO ZA UPORABO 
 
                  FLIXOTIDE® 50 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod tlakom 

FLIXOTIDE® 125 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod tlakom 
FLIXOTIDE® 250 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod tlakom 

flutikazonproprionat 
 
 
Pred uporabo natančno preberite navodilo! 
 
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo 

škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim. 
-  Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni 

omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta 
 
Navodilo vsebuje: 
 
1. Kaj je zdravilo FLIXOTIDE in za kaj ga uporabljamo 
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo FLIXOTIDE  
3. Kako uporabljati zdravilo FLIXOTIDE  
4. Možni neželeni učinki 
5. Shranjevanje zdravila FLIXOTIDE  
6. Dodatne informacije 
 
 
1. KAJ JE ZDRAVILO FLIXOTIDE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO 
 
Zdravilo FLIXOTIDE se uporablja za redno zdravljenje astme pri odraslih in otrocih, starejših od 
1 leta. Pri odraslih se zdravilo FLIXOTIDE uporablja tudi pri zdravljenju trajne zoženosti dihalnih 
poti, kar imenujemo kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB). 
 
Zdravilna učinkovina flutikazonpropionat spada v skupino zdravil, ki jim pravimo kortikosteroidi, 
pogosto tudi kar "steroidi". 
 
Kortikosteroide uporabljamo za zdravljenje astme, saj delujejo protivnetno. Zmanjšujejo otekanje in 
vnetje sten drobnih dihalnih poti v pljučih, s čimer lajšajo težave z dihanjem. 
 
Kortikosteroidi tudi pomagajo preprečevati napade astme, zato jih imenujemo tudi "preprečevalci". 
 
Flutikazonpropionata ne smemo zamenjevati z drugimi steroidi, kot so denimo anabolični steroidi, ki 
jih kljub prepovedi jemljejo nekateri športniki (v obliki tablet ali injekcij). 
                                                                                                                   
To navodilo ne more nadomestiti razgovora z zdravnikom ali s farmacevtom. 
 
 
2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO FLIXOTIDE  
 
Ne uporabljajte zdravila FLIXOTIDE 
 
- če ste alergični (preobčutljivi) na flutikazonpropionat ali katerokoli sestavino zdravila 

FLIXOTIDE.  
  
Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila FLIXOTIDE 
Obvestite svojega zdravnika oziroma zdravnika osebe, ki se zdravi z zdravilom FLIXOTIDE: 
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- če ste se do sedaj zdravili s sistemskimi kortikosteroidi (npr. jemali kortikosteroide v obliki 
tablet);                                                                                                                                             
V primeru stresnih stanj bo potrebno morebitno dodatno zdravljenje. 

- če imate načrtovan kakršenkoli operativni poseg;                                                           
Zdravstvenemu osebju povejte, da se zdravite/ste se zdravili s sistemskimi kortikosteroidi in/ali 
inhalacijskim flutikazonpropionatom. 

- če se vam po postopni ukinitvi zdravljenja s sistemskimi kortikosteroidi pojavi kakršnakoli 
alergija, npr. alergijski rinitis ali ekcem; 

- če je delovanje vaših nadledvičnih žlez kakorkoli moteno; 
- če se zdravite z ritonavirjem (zdravilo, ki se uporablja pri zdravljenju okužbe z virusom humane 

imunske pomanjkljivosti (HIV)); 
- če imate sladkorno bolezen; 
- če se zdravite ali ste se kdaj zdravili za tuberkulozo; 
- če imate povišano telesno temperaturo ali katerikoli drugi znak okužbe; 
- če imate kakršnekoli težave z očmi, npr. bolečina ali zamegljen vid; 
- če za nadzorovanje simptomov astme uporabljate kratkodelujoči inhalacijski agonist receptorjev 

beta-2 pogosteje kot ste ga včasih;                                                                                       
Njegova pogostejša uporaba namreč kaže na slabšo nadzorovanost astme, zato se morate 
pogovoriti z zdravnikom. 

-  v primeru nenadnega in hudega poslabšanja astme (astmatičnega napada) z namenom, da bi 
ublažili astmatični napad in dosegli olajšanje.                                                                               
V tem primeru namreč potrebujete drugo zdravilo, t.i. "olajševalec" (kratkodelujoči inhalacijski 
bronhodilatator s hitrim učinkom). 

  
V kakršnemkoli primeru nenadnega, hudega in stopnjujočega se poslabšanja astme, ki je lahko tudi 
smrtno nevarno,  nemudoma obvestite svojega zdravnika oziroma takoj pokličite/poiščite zdravniško 
pomoč na urgentnem oddelku najbližje bolnišnice. Pri otrocih, ki se dolgotrajno zdravijo z 
inhalacijskim kortikosteroidom, priporočamo redno merjenje telesne višine. 
 
Jemanje/uporaba drugih zdravil 
 
Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, 
tudi če ste ga dobili brez recepta. 
 
Če se zdravite z ritonavirjem (zdravilo, ki se uporablja pri zdravljenju okužbe z virusom humane 
imunske pomanjkljivosti (HIV)), eritromicinom (antibiotik) ali ketokonazolom (zdravilo, ki se 
uporablja pri zdravljenju glivičnih okužb), to obvezno povejte svojemu zdravniku, saj obstaja 
možnost, da se med omenjenimi zdravili in flutikazonpropionatom pojavi medsebojno delovanje 
(povečana sistemska izpostavljenost flutikazonpropionatu). 
 
Nosečnost  in dojenje 
 
Nosečnost 
 
Med nosečnostjo mora biti astma skrbno nadzorovana. Varnost uporabe med nosečnostjo ni ustrezno 
dokazana. Tako kot velja tudi za druga zdravila, se sme tudi flutikazonpropionat med nosečnostjo 
uporabljati le, če pričakovana korist za mater prevlada nad kakršnimkoli možnim tveganjem za plod, zato 
smete zdravilo FLIXOTIDE med nosečnostjo uporabljati le, če vam je uporabo zdravila predpisal 
zdravnik. 
 
Dojenje 
 
Izločanje flutikazonpropionata v materino mleko ni bilo raziskano. Med dojenjem smete zdravilo 
FLIXOTIDE uporabljati le, če vam je uporabo zdravila predpisal zdravnik. 
 
Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. 
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Vpliv na sposobnost upravljanja  vozil in strojev 
 
Malo je verjetno, da bi zdravilo FLIXOTIDE imelo tovrsten vpliv. 
 
 
3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO FLIXOTIDE  
 
Pri uporabi zdravila FLIXOTIDE natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se 
posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 
 
Zdravilo FLIXOTIDE ustvarja rahlo meglico, ki jo morate preko ust vdihniti v pljuča. Poskrbite, da 
boste seznanjeni s pravilno uporabo pršilnika. Pravilna in redna uporaba zdravila (tudi takrat, ko 
nimate bolezenskih znakov) sta namreč nujna za dosego popolnih koristi zdravljenja, to je dobre 
nadzorovanosti astme, blažjih bolezenskih znakov KOPB-ja in manjšega števila njunih poslabšanj in s 
tem boljše kvalitete življenja. Navodilo za uporabo zdravila FLIXOTIDE se nahaja na koncu.            
Če imate kakršnekoli težave ali pa navodil ne razumete, vprašajte svojega zdravnika ali farmacevta. 
 
Zdravilo FLIXOTIDE se uporablja izključno za vdihavanje skozi usta.  
                                                                                                  
Zdravilo uporabljajte, kot vam je predpisal zdravnik. Odmerkov ne smete spreminjati, ne da bi se prej 
posvetovali z zdravnikom. Na lekarniški nalepki je ponavadi označeno, koliko in kako pogosto morate 
uporabiti zdravilo. Če niste prepričani, vprašajte svojega zdravnika ali farmacevta. 
 
Zelo pomembno je, da zdravilo uporabljate redno, vsakodnevno, tudi takrat, ko se počutite dobro in 
nimate bolezenskih znakov. 
 
Zdravljenja ne prekinjajte, ne da bi se posvetovali z zdravnikom, razen v primeru, če se takoj zatem, 
ko ste uporabili odmerek zdravila FLIXOTIDE, pojavi oteženo in sopihajoče dihanje. V tem primeru 
zdravilo nemudoma prenehajte uporabljati in se čimprej posvetujte s svojim zdravnikom. 
 
Če se kljub večdnevni redni uporabi zdravila FLIXOTIDE bolezenski znaki dejansko poslabšujejo ali 
če ugotovite, da morate druga zdravila za inhalacijo uporabljati pogosteje, kot ste jih običajno, se 
morate nemudoma posvetovati s svojim zdravnikom. 
 
Če za zdravljenje astme ali kronične obstruktivne pljučne bolezni uporabljate več različnih zdravil za 
inhalacijo, pazite, da jih med sabo ne pomešate. 
 
Če imate pri uporabi odmernega pršilnika pod tlakom težave, lahko pri uporabi zdravila FLIXOTIDE 
uporabljate nastavek (spacer). O njegovi uporabi se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 
 
ZDRAVLJENJE ASTME 
 
Terapevtski učinek se pojavi v štirih do sedmih dneh po začetku zdravljenja. Pri bolnikih, ki se 
predhodno še niso zdravili z inhalacijskimi steroidi, se lahko korist zdravila pojavi že 24 ur po začetku 
zdravljenja. 
 
Če opazite, da se učinkovitost zdravljenja s kratkodelujočim bronhodilatatorjem zmanjšuje, ali da 
potrebujete več inhalacij kot običajno, se morate posvetovati z zdravnikom. 
 
• Odrasli in mladostniki, starejši od 16 let: 100 do 1000 mikrogramov dvakrat dnevno 
 
• Otroci, stari 4 leta in starejši: 50 do 200 mikrogramov dvakrat dnevno 
 
• Otroci, stari od 1 leta do 4 let: 100 mikrogramov dvakrat dnevno, preko pediatričnega 

nastavka in obrazne maske                                                                                                             
O uporabi pediatričnega nastavka in obrazne maske se posvetujte z zdravnikom ali s 
farmacevtom. 
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Začetni odmerek inhalacijskega flutikazonpropionata bo zdravnik prilagodil stopnji vašega obolenja.  
 
Glede na odziv lahko zdravnik nato med nadaljevanjem zdravljenja odmerek zvišuje, dokler ni 
dosežen nadzor nad simptomi, ali zmanjšuje do najmanjšega še učinkovitega odmerka. 
 
V primerjavi s starejšimi so pri mlajših otrocih potrebni višji odmerki inhalacijskega zdravila, kar je 
posledica njegovega slabšega prodiranja v manjše dihalne poti, uporabe nastavka in pogostejšega 
dihanja skozi nos. 
 
ZDRAVLJENJE KRONIČNE OBSTRUKTIVNE BOLEZNI PLJUČ (KOPB) 
 
Za dosego optimalne koristi zdravljenja morate zdravilo FLIXOTIDE uporabljati vsakodnevno. Korist 
zdravljenja se običajno pojavi v treh do šestih mesecih. Če po treh do šestih mesecih zdravljenja ni 
nobenega izboljšanja, se morate posvetovati z zdravnikom. 
 
• Odrasli: 500 mikrogramov dvakrat dnevno 
 
Če menite, da je učinek zdravila FLIXOTIDE premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s 
farmacevtom. 
 
Če ste uporabili večji odmerek zdravila FLIXOTIDE, kot bi smeli 
Če ste uporabili večji odmerek zdravila FLIXOTIDE, kot bi smeli, se takoj posvetujte s svojim 
zdravnikom. Pomembno je, da uporabite odmerek naveden na lekarniški nalepki ali po navodilu 
vašega zdravnika. Odmerkov ne smete povečati ali zmanjšati brez zdravnikovega nasveta. 
 
Če ste pozabili uporabiti zdravilo FLIXOTIDE 
Za dosego popolne koristi zdravljenja morate zdravilo uporabljati redno. Če ste odmerek zdravila 
FLIXOTIDE pozabili uporabiti, se ne vznemirjajte. Naslednji odmerek uporabite ob običajnem času. 
 
Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnjega. 
 
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 
 
 
4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI 
 
Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo FLIXOTIDE neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh 
bolnikih. 
 
Če se pojavi karkoli od navedenega, takoj prenehajte uporabljati zdravilo FLIXOTIDE in o tem 
nemudoma obvestite svojega zdravnika oziroma takoj pokličite/poiščite zdravniško pomoč na 
urgentnem oddelku najbližje bolnišnice. 
 
Zelo pogosti: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov 
- kandidoza ustne votline in žrela. 
 
Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov 
- hripavost; 

 
V obeh primerih (kandidoza in hripavost) priporočamo spiranje ustne votline z vodo neposredno po 
inhalaciji zdravila. Kandidoza se lahko ob sočasnem nadaljevanju zdravljenja z zdravilom 
FLIXOTIDE zdravi z lokalnimi protiglivičnimi zdravili. 
 
- pljučnica (pri bolnikih s KOPB); 
- povečana nagnjenost k podplutbam (kontuzije). 
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Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov 
- kožni izpuščaj, srbenje ali koprivnica (preobčutljivostne kožne reakcije). 
 
Zelo redki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov 
- otekanje obraza, ustnic, ust, jezika, žrela (angioedem), kar lahko povzroči težave pri požiranju in/ali   

dihanju: zasoplost, sopihajoče ali oteženo dihanje (dispneja in/ali bronhospazem) ter     
preobčutljivostna (alergijska) reakcija, ki je lahko tudi smrtna; 

- skupek kliničnih simptomov in laboratorijskih kazalcev, ki so posledica previsoke ravni hormonov  
  nadledvične žleze (Cushingov sindrom in z njim povezane značilnosti); 
- zmanjšana funkcija (supresija) nadledvične žleze; 
- zastoj rasti pri otrocih in mladostnikih; 
- zmanjšanje kostne gostote; 
- očesna mrena (katarakta) in zvišan pritisk v očesu (glavkom);                                                                  
Če imate kakršnekoli težave z očmi, npr. bolečina ali zamegljen vid, se takoj posvetujte z   
zdravnikom.   

- zvišane vrednosti krvnega sladkorja (hiperglikemija); 
- tesnoba (anksioznost); 
- motnje spanja; 
- vedenjske spremembe vključno s hiperaktivnostjo ter razdražljivostjo (predvsem pri otrocih). 
 
Neznana pogostnost 

- depresija in agresivnost (predvsem pri otrocih). 
 
Če se takoj zatem, ko ste uporabili odmerek zdravila FLIXOTIDE, pojavi oteženo in sopihajoče 
dihanje, zdravilo nemudoma prenehajte uporabljati in se čimprej posvetujte s svojim zdravnikom. V 
tem primeru je možno, da se je pri vas pojavilo zoženje svetline bronhusov (paradoksni 
bronhospazem), ki je zelo redek neželeni učinek in se lahko pojavi tudi pri zdravljenju z drugimi 
inhalacijskimi zdravili. Zdravnik vam bo morda moral predpisati drugo alternativno zdravilo. 
 
Če imate sladkorno bolezen, bo morda treba pogosteje kontrolirati krvni sladkor oz. prilagoditi  
zdravila, ki jih običajno uporabljate za zdravljenje sladkorne bolezni. 
 
Če katerikoli neželen učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželen učinek, ki ni omenjen v 
tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 
 
 
5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA FLIXOTIDE  
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
Takoj po uporabi namestite pokrovček ustnika dovolj močno, da se s klikom zaskoči. Ne uporabite 
prevelike sile.  
 
Shranjujte pri temperaturi do 30 ºC. Ne shranjujte v hladilniku in ne zamrzujte. Shranjujte v originalni 
ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. 
                                                                                                       
Tako kot pri večini inhalacijskih zdravil v vsebnikih pod tlakom se lahko terapevtski učinek zdravila 
zmanjša, če je vsebnik hladen. Če bi se pršilnik zelo ohladil, vzemite kovinski vsebnik iz plastičnega 
ohišja in ga nekaj minut pred uporabo držite v dlaneh, da se bo ogrel. Za gretje nikoli ne uporabljajte 
ničesar drugega! 
                                                                                                                                   
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg 
oznake. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca. 
 
Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 
zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati 
okolje. 
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6. DODATNE INFORMACIJE 
 
Kaj vsebuje zdravilo FLIXOTIDE  
 
Zdravilna učinkovina je flutikazonpropionat. 
 
FLIXOTIDE 50 mikrogramov/vpih  inhalacijska suspenzija pod tlakom: 1 odmerek (1 vpih) vsebuje 
50 mikrogramov (µg) flutikazonpropionata.  
 
FLIXOTIDE 125 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod tlakom:1 odmerek (1 vpih) vsebuje 
125 mikrogramov (µg) flutikazonpropionata. 
 
FLIXOTIDE 250 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod tlakom: 1 odmerek (1 vpih) vsebuje 
250 mikrogramov (µg) flutikazonpropionata. 
 
Pomožna snov je potisni plin norfluran (HFA 134a). 
 
Izgled zdravila FLIXOTIDE in vsebina pakiranja 
 
Škatla vsebuje kovinski vsebnik  zaprt z odmernim ventilom, ki je vstavljen v plastično ohišje z  
ustnikom in s pokrovčkom.  Pršilnik jakosti 50 mikrogramov zadostuje za 120 vpihov, pršilnika 
jakosti 125 mikrogramov in 250 mikrogramov pa zadostujeta za 60 vpihov. 
 
Način izdaje zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:  
GSK d.o.o., Ljubljana, Cvetkova ulica 29, 1000 Ljubljana, Slovenija 
 
Izdelovalec: 
Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle No. 2, 23, rue Lavoisier, La Madeleine, 27000 Evreux, 
Francija, ali 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poljska, ali 
Glaxo Wellcome S.A, Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Španija 
 
Navodilo je bilo odobreno: 26.11.2012 
FLIXOTIDE je zaščitena blagovna znamka skupine družb GlaxoSmithKline. 2012 GlaxoSmithKline. Vse pravice 
pridržane. 
 
NAVODILA ZA UPORABO PRŠILNIKA 
 

PREIZKUS PRŠILNIKA: 
 
Pred prvo uporabo ali potem, ko pršilnika niste uporabljali teden dni ali več, z rahlim stiskom ob straneh 
snemite pokrovček ustnika, pršilnik dobro pretresite in v zrak sprožite dva odmerka, da se prepričate o 
pravilnem delovanju pršilnika. 
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UPORABA PRŠILNIKA: 
 
 
 

1. Z rahlim stiskom ob straneh snemite pokrovček ustnika. 
2. Preverite, če sta notranjost in zunanjost pršilnika, 

vključno z ustnikom, čisti in brez prostih delcev. 

 
 
 
 
 

3. Pršilnik dobro pretresite in zagotovite, da so odstranjeni     
morebitni  prosti delci in da je vsebina pršilnika  
enakomerno premešana. 

 
 
 
 
 

4.      Pršilnik primite s palcem in kazalcem    
                (s palcem na spodnjem delu pršilnika pod ustnikom, s    
                kazalcem pa na zgornjem delu pršilnika) in ga držite v    
                pokončnem položaju. Izdihnite kolikor le lahko. 

 
 
 
 
 
       5.        Ustnik vstavite med ustnici, ne da    
                 bi vanj ugriznili. 

 
 
 
 
       6.        V trenutku, ko začnete vdihovati skozi usta, s kazalcem     
                  pritisnite na zgornji del pršilnika (kot kaže slika), da      
                  sprostite  zdravilo. Obenem nadaljujte z enakomernim  in      
                  globokim  vdihom. 
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      7.        Medtem ko zadržujete dih, vzemite pršilnik iz ust in     
                  odmaknite prst z zgornjega dela  pršilnika. Zadržujte dih,      
                  dokler morete. 

 
      8.      Za naslednji  odmerek zdravila držite pršilnik v pokončnem položaju in počakajte približno pol     
                minute, nato pa ponovite postopke,  opisane pod zaporednimi številkami od 3 do 7. 
 
      9.      Usta  splaknite z vodo in izpljunite. 
 
     10.     Po uporabi ustnik vedno takoj zaščitite s pokrovčkom (pokrovček namestite na ustnik in   
               nanj  močno pritisnite, da se pokrovček zaskoči).          
 
POMEMBNO: 
Postopke,  opisane pod zaporednimi številkami od 5 do 7 izvajajte počasi. Pomembno je, da začnete tik 
pred uporabo pršilnika dihati kolikor le morete počasi. Prvih nekaj inhalacij vadite postopek pred 
ogledalom. Če opazite, da z zgornjega dela pršilnika ali iz kotičkov ust uhaja meglica, morate postopke, 
ki so opisani od zaporedne številke 2 naprej, ponoviti. 
 
Če vam zdravnik svetuje drugačno uporabo od opisane, ravnajte natančno po njegovih navodilih. 
Zdravnika obvestite o kakršnikoli težavi pri uporabi pršilnika. 
 
OPOZORILO: Kovinski vsebnik je pod tlakom. Tudi če je očitno prazen, ga ne smete preluknjati, 
kakorkoli drugače poškodovati ali sežgati! 
 
 
Otroci: 
Majhni otroci bodo verjetno potrebovali pomoč odraslih, ki naj namesto njih sprožijo pršilnik. 
Spodbujajte otroka, da naj zrak izdihne, in sprožite pršilnik takoj, ko začne z vdihom. Postopek vadite 
skupaj. 
  
 
 
 
Večji otroci ali odrasli s šibkimi prsti naj držijo pršilnik z obema 
rokama, kot kaže slika. Na zgornji del pršilnika naj postavijo oba 
kazalca, oba palca pa na spodnji del pršilnika pod ustnik. 

 
ČIŠČENJE PRŠILNIKA: 
 
Pršilnik morate očistiti vsaj enkrat tedensko. 

 
1. Odstranite pokrovček ustnika. 
2. Kovinskega vsebnika ne odstranite iz plastičnega ohišja.  
3. Notranjost in zunanjost ustnika obrišite s suho krpo. 
4. Pokrovček namestite na ustnik. 
 
KOVINSKEGA VSEBNIKA NE SMETE POTOPITI V VODO. 
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