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NAVODILO ZA UPORABO 

 
 

VENTOLIN® 100 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod tlakom 
salbutamol 

 
 
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 Ventolin in za kaj ga uporabljamo 
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Ventolin 
3. Kako uporabljati zdravilo Ventolin  
4. Možni neželeni učinki 
5. Shranjevanje zdravila Ventolin  
6. Dodatne informacije 
 
 

1. Kaj je zdravilo Ventolin in za kaj ga uporabljamo 
 
Ventolin pršilnik je naprava za inhaliranje, v kateri je inhalacijska suspenzija pod tlakom. Tako lahko 
vdihnete pršilo naravnost v pljuča, kjer ga tudi potrebujete.  
 
Salbutamol sodi v skupino zdravil, ki jim pravimo bronhodilatatorji. Deluje tako, da sprošča mišičje v 
stenah majhnih dihalnih poti v pljučih. Tako pomaga širiti dihalne poti, s čimer zmanjša tesnobo v 
prsnem košu, piskanje in kašelj, zato da lahko lažje dihate.   
 
Zdravilo Ventolin uporabljamo za lajšanje dihanja pri astmi in drugih pljučnih boleznih. 
 
 

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Ventolin  
 
Ne uporabljajte zdravila Ventolin, če ste alergični (preobčutljivi) na salbutamol ali katerokoli 
sestavino zdravila Ventolin.  
 
Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Ventolin: 
 
• med zdravljenjem, predvsem pri hudi astmi, lahko pride do zmanjšanja koncentracije kalija v krvi, 

zato je treba koncentracijo kalija v krvi redno spremljati; 
• bolezensko stanje pri hudi astmi je treba redno ocenjevati zaradi možnih smrtno nevarnih zapletov; 
• če jemljete zdravila za zdravljenje ščitnice; 
• zdravila ne smemo  uporabljati za preprečevanje grozečega splava. 
 
Prosimo, posvetujte se z zdravnikom, tudi če so se gornje navedbe nanašale na vas kadarkoli v 
preteklosti. 
  
Pred začetkom jemanja tega zdravila morate zdravniku povedati, če ste kdaj imeli bolezen srca, motnje 
srčnega ritma (neredno bitje srca) ali angino pektoris (napad hude bolečine v prsnem košu za prsnico, ki 
pogosto izžareva v levi zgornji ud ali vrat ter je često povezana z občutkom dušenja in smrtnega strahu). 
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Uporaba drugih zdravil 
 
Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, 
tudi če ste ga dobili brez recepta. 
 
Salbutamola in zdravila propranolol ne smemo jemati hkrati. 
 
Salbutamol lahko jemljejo bolniki, ki se zdravijo z zaviralci monoaminooksidaz (zaviralci MAO). 
 
Nosečnost in dojenje 
 
Nosečnost 
Varnosti uporabe med nosečnostjo niso ugotovili. Zdravilo uporabljajte le v nujnih primerih, kadar 
pričakovana korist za mater upravičuje tveganje za plod. 
 
Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. 
 
Dojenje 
Varnosti uporabe med dojenjem niso ugotovili. Zdravilo uporabljajte le v nujnih primerih, kadar 
pričakovana korist za mater upravičuje tveganje za otroka. 
 
Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. 
 
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 
 
Ni znano, da bi zdravilo Ventolin pri pravilni uporabi zmanjševalo sposobnost za upravljanje vozil ali 
strojev. 
 
 

3. Kako uporabljati zdravilo Ventolin  

 
Pri uporabi zdravila Ventolin natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se 
posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 
 
Ravnajte se po naslednjih navodilih, razen če vam ni zdravnik predpisal drugače! Ventolin pršilnik 
ustvari rahlo meglico, ki jo morate vdihniti v pljuča. Iz Ventolin pršilnika smete vdihavati inhalacijsko 
suspenzijo pod tlakom samo skozi usta.  
 
Pri večini bolnikov traja učinek salbutamola 4 do 6 ur. 
 
Poskrbite, da boste seznanjeni s pravilno uporabo pršilnika. Navodila za uporabo so napisana v 
nadaljevanju.  
 
Običajni odmerek za olajšanje akutnega napada: 
• za odrasle: 1 do 2 vpiha (100 do 200 mikrogramov salbutamola); 
• za otroke: 1 vpih (100 mikrogramov salbutamola). Vaš zdravnik lahko poveča odmerek na 2 vpiha 

(200 mikrogramov salbutamola). 
 
Običajni odmerek za preprečevanje napada med vadbo: 
• za odrasle: 2 vpiha (200 mikrogramov salbutamola) pred vadbo; 
• za otroke: 1 vpih (100 mikrogramov salbutamola) pred vadbo. Vaš zdravnik lahko poveča odmerek 

na 2 vpiha (200 mikrogramov) pred vadbo. 
 
Običajni odmerek za redno uporabo : 
• za odrasle in otroke: 1 do 2 vpiha (100 do 200 mikrogramov salbutamola) 4-krat dnevno, to pomeni 

največ 8 vpihov (800 mikrogramov salbutamola) dnevno. 
 
Ne smete inhalirati več vpihov ali uporabiti svojega pršilnika večkrat, kot vam je naročil zdravnik. 
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Zdravnik vam je mogoče dovolil, da smete preseči predpisani odmerek, ko gre za nujno zdravljenje, če 
težje dihate ali se vaše piskanje  zelo poslabša. Zelo pomembno je, da se držite navodil, ki vam jih je dal 
vaš zdravnik glede števila in pogostnosti uporabe vašega pršilnika. 
 
Nekaterim ljudem povzroča težave način, da morajo sprožiti pršilnik takoj, ko začnejo vdihovati zrak. 
Pri premagovanju tovrstnih težav vam bo pomagal medicinski pripomoček. O njegovi uporabi vam bo 
svetoval vaš zdravnik, medicinska sestra ali farmacevt. 
 
Dojenčkom in majhnim otrokom je v pomoč pri vdihovanju pripomoček Babyhaler. O njegovi 
uporabi vam bo svetoval vaš zdravnik, medicinska sestra ali farmacevt. 
 
Zdravnik vam bo povedal, koliko časa bo trajalo zdravljenje. Zdravljenja ne zaključite prej. 
 
Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 
 
Če ste uporabili večji odmerek zdravila Ventolin, kot bi smeli  
 
Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali s 
farmacevtom. 
 
Če ste pomotoma vzeli večji odmerek od priporočenega, je večja verjetnost, da vam bije srce hitreje kot 
običajno ter da se tresete in ste nemirni. Mogoče boste imeli tudi glavobol. O tem čimprej povejte 
svojemu zdravniku.Če ste vzeli veliko večji odmerek, kot bi ga smeli, če se čutite bolni ali pa ste 
zaskrbljeni, morate takoj poklicati svojega zdravnika. S sabo vzemite to navodilo ali svoje zdravilo, da 
bodo v bolnišnici vedeli, kaj ste vzeli. 
 
Če ste pozabili uporabiti zdravilo Ventolin 
  
Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek zdravila. 
 
Če ste pozabili vzeti odmerek, ne skrbite. Naslednjega vzemite, ko boste postali zasopli. Zdravnik vam 
je mogoče naročil, da inhalirajte iz svojega pršilnika redno vsak dan ali le kadar ste zasopli.  
 
Če ste prenehali uporabljati zdravilo Ventolin  
 
Če boste takoj po uporabi zdravila težje dihali ali se bo sopenje poslabšalo, zdravilo prenehajte jemati in 
to čimprej povejte svojemu zdravniku. 

Če izboljšanje sopenja ali tesnobe v pljučih ni tako dobro ali ne traja toliko časa kot ponavadi, to 
čimprej povejte svojemu zdravniku. Vaša pljučna bolezen se mogoče slabša in morda potrebujete 
dodatno zdravilo. 
 
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 Ventolin neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh 
bolnikih.  
 
Zelo pogosti: pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov 
Pogosti: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov 
Občasni: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov 
Redki: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov  
Zelo redki: pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov 
Neznana pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti  
 
Zelo redki: 
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• preobčutljivostne reakcije kot so otekanje ust, ustnic, jezika, žrela (angioedem), koprivnica, 
zožitev dihalnih poti (bronhospazem), znižan krvni tlak (hipotenzija) in kolaps; 

• povečena aktivnost (hiperaktivnost); 
• nereden srčni utrip (srčne aritmije); 
• zožitev dihalnih poti (paradoksni bronhospazem) s takojšnjim poslabšanjem piskanja po vnosu 

zdravila (tako kot pri drugih vrstah inhalacijskega zdravljenja). Če se pojavi, bo zdravnik nemudoma 
uvedel alternativno obliko zdravila ali drugo vrsto hitro delujočega inhalacijskega 
bronhodilatatorja, zdravljenje z zdravilom Ventolin pa takoj ukinil, ocenil bolnikovo stanje in po 
potrebi uvedel alternativno zdravljenje. 

 
Redki:  
• zmanjšanje koncentracije kalija v krvi (potencialno resna hipokaliemija);  
• razširjenje perifernih žil. 
 
Občasni: 
• neprijetni občutki ob hitrem ali močnem utripanju srca (palpitacije);  
• draženje ust in žrela; 
• mišični krči.  
 
Pogosti: 
• tresenje (fini tremor) skeletnih mišic, ki običajno najbolj prizadene roke;  
• glavobol; 
• hitrejše bitje srca (tahikardija). 

 
Nekaterim osebam se lahko občasno pojavijo bolečine v prsih (zaradi težav s srcem, kakršna je angina 
pektoris), vendar ni natančno znano, kako pogosto se to zgodi. Zdravniku ali medicinski sestri morate 
povedati, če se vam med zdravljenjem z zdravilom Ventolin pojavijo ti simptomi, vendar zdravila ne 
nehajte uporabljati, če vam tega ne naročijo. 
 
Če se vam zgodi karkoli od spodaj navedenega, takoj prenehajte uporabljati zdravilo Ventolin in o tem 
nemudoma obvestite svojega zdravnika ali pokličite najbližjo bolnišnico: 
− otekanje rok, nog, gležnjev, obraza, ustnic, ust ali žrela, kar lahko povzroči težave pri požiranju ali 

dihanju; 
− izpuščaj, koprivnica. 

 

To so zelo hudi in tudi zelo redki neželeni učinki, ki pomenijo zelo resno alergijsko reakcijo na zdravilo 
Ventolin. V tem primeru potrebujete nujno zdravniško pomoč.  
 
Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v 
tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta. 

 
 

5. Shranjevanje zdravila Ventolin  
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
Shranjujte pri temperaturi do 30 °C. 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 ga pogrejete. Za gretje nikoli ne uporabljajte ničesar drugega. 
 
Opozorilo: kovinski vsebnik je pod tlakom. Ne smete ga preluknjati, prebadati ali zažigati, tudi če je 
navidezno prazen. 
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Zdravila Ventolin ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini 
poleg oznake Uporabno do. 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.  
 
 
6. Dodatne informacije 
 
Kaj vsebuje zdravilo Ventolin  
 
Zdravilna učinkovina je salbutamolijev sulfat. 
 
Ena inhalacija (en vpih) zdravila Ventolin vsebuje 100 mikrogramov salbutamola v obliki 120,5 mg 
salbutamolijevega sulfata. 
 
Pomožna snov je norfluran (1,1,1,2-tetrafloretan). 
 
Izgled zdravila Ventolin in vsebina pakiranja 
 
Inhalacijska suspenzija se nahaja v kovinskem vsebniku s plastičnim ohišjem. Ustnik pokriva 
pokrovček. V vsaki škatli je en pršilnik, v vsakem pršilniku pa je 200 odmerkov zdravila. 
 
Način izdaje zdravila Ventolin  
 
Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec 
 
Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet:  
GSK d.o.o. Ljubljana 
Cvetkova ulica 29, 1000 Ljubljana, Slovenija 
 
Ime in naslov izdelovalca: 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka 189,  60-322 Poznan, Poljska, 
ali 
Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle No. 2, 23, rue Lavoisier, 27000 Evreux, Francija 
ali 
Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Španija 
 
Navodilo je bilo odobreno:  11.5. 2012 
 
VENTOLIN je zaščitena blagovna znamka skupine družb GlaxoSmithKline. 
 2012 GlaxoSmithKline. Vse pravice pridržane. 
 

 

KAKO UPORABLJATI PRŠILNIK 

 
Preizkus pršilnika 

Pred prvo uporabo ali če pršilnika niste uporabljali 5 dni ali več, odstranite pokrovček z ustnika tako, da ga 
nežno stisnete iz obeh strani. Pršilnik dobro pretresite in sprožite v zrak 2 odmerka, da se prepričate, ali 
pravilno deluje. 
 
Navodilo za uporabo 
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1. Odstranite pokrovček z ustnika tako, da ga nežno stisnete z obeh strani in preverite, ali je ustnik čist na 
zunanji in notranji strani.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pršilnik dobro pretresite. 
 
 
3.  Pršilnik držite navpično s palcem spodaj in kazalcem zgoraj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Izdihnite kolikor le morete. Ustnik vstavite med ustnice, vendar ga ne ugriznite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. V trenutku, ko vdihnete skozi usta, pritisnite na vrh pršilnika (kot kaže slika), da sprostite odmerek 
 
 in nadaljujte z vdihom, ki naj bo enakomeren in globok. 
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6. Medtem ko zadržujete dih, vzemite pršilnik iz ust in odmaknite prst z vrha pršilnika. Zadržujte dih, 

dokler morete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Če morate vdihniti še en odmerek, držite pršilnik navpično in počakajte približno pol minute, nato 

ponovite postopek od 2. do 6. točke. 
 
8. Po uporabi ustnik vedno pokrijte s pokrovčkom, da se v njem ne bi nabrala prah in umazanija. 
 
Pomembno 
 
Postopek  od 4. do 6. točke izvajajte počasi. Pomembno je, da začnete tik pred uporabo pršilnika vdihovati 
čim počasneje. Prvih nekaj inhalacij vadite postopek pred ogledalom. Če boste opazili, da z vrha 
pršilnika ali iz kotičkov ust uhaja meglica, ponovite postopek od 2. točke naprej. 
 
Če vam je zdravnik ali medicinska sestra dal drugačna navodila za uporabo pršilnika, jih natančno 
upoštevajte. Povejte zdravniku, če boste imeli kakršnekoli težave. 
 
Otroci 
 
Majhni otroci bodo verjetno potrebovali pomoč odraslih, ki naj namesto njih sprožijo pršilnik. 
Spodbujajte otroka, naj zrak izdihne, in sprožite pršilnik takoj, ko začne z vdihom (glejte sliko). 
Postopek vadite skupaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Večji otroci ali odrasli s šibkimi prsti naj držijo pršilnik z obema rokama, kot kaže slika. Na vrh 
pršilnika naj postavijo oba kazalca, oba palca pa spodaj pod ustnik. 
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Čiščenje 

Pršilnik morate očistiti vsaj enkrat tedensko. 

1. Odstranite pokrovček nastavka za usta. 

2. Kovinskega vsebnika ne jemljite iz plastičnega ohišja. 

3. Notranjost in zunanjost nastavka za usta obrišite s suho krpo, papirnatim robčkom ali kosom vate. 

4. Pokrovček zopet namestite na ustnik. 

KOVINSKEGA VSEBNIKA NE POTOPITE V VODO. 
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