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Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Ventolin Syrup, 2 mg/5 ml siirup 
Salbutamool (salbutamoolsulfaadina) 

 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. 
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. 
 
Infolehe sisukord:  
1. Mis ravim on Ventolin siirup ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Ventolin siirupi kasutamist 
3. Kuidas Ventolin siirupit kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Ventolin siirupit säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Ventolin siirup ja milleks seda kasutatakse 
 
Salbutamool kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse bronhilõõgastiteks. Salbutamool lõõgastab 
lihaseid hingamisteede seintes. See aitab avada hingamisteed ning leevendab rindkere pingsust, 
vilisevat hingamist ja köha, muutes hingamise kergemaks. 
 
Ventolin siirupit kasutatakse hingamisraskuse leevendamiseks astma ja teiste kopsuhaiguste, nt 
kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse korral. 
 
Ventolin siirup on näidustatud täiskasvanutele, noorukitele ja lastele vanuses 2...12 aastat.  
 
Ventolin siirupi toime kestab 4...6 tundi. Kuna ravimi toime algab kiiresti, sobib see ägeda astmahoo 
raviks. 
 
Ventolin siirup sobib laste ja vedelravimeid eelistavate patsientide raviks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Ventolin siirupi kasutamist 
 
Ärge kasutage Ventolin siirupit: 
- kui olete salbutamooli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes 

allergiline. 
- enneaegse sünnitegevuse pärssimiseks või abordiohu korral. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Ventolin siirupi kasutamist pidage nõu oma arstiga: 
- kui te olete rase (või planeerite rasedust); 
- kui te toidate last rinnaga; 
- kui te saate ravi kilpnäärmehaiguse tõttu; 
- kui te saate kõrgvererõhu ravi; 
- kui teil esinevad südame rütmihäired, sh väga kiire südametegevus; 
- kui te kasutate ravimeid südame rütmihäirete, sh kiire südametegevuse tõttu; 
- kui te põete suhkurtõbe; 
- kui teil on kunagi esinenud südamehaigusi, südame rütmihäireid või stenokardiat (rinnavalu). 
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Mõnikord ei pruugi see ravim teile sobida ning arst võib määrata mõne teise ravimi. 
 
Muud ravimid ja Ventolin siirup 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis 
tahes muid ravimeid. See kehtib ka ilma retseptita ostetud ravimite kohta. 
Salbutamooli ei tohi kasutada koos mitteselektiivsete beeta-adrenoblokaatoritega, n.ö ravimid, mis 
aeglustavad südame löögisagedust (nt propranolool). 
 
Rasedus ja imetamine 
Raseduse ajal ei ole Ventolin siirupi kasutamine tavaliselt soovitatav. Kui te olete rase, arvate end 
olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Kui olete 
rase, kaalub arst ravist saadavat kasu ja Ventolin siirupi kasutamisega seotud riske teie lapsele.  
 
Ei ole teada, kas Ventolin siirupis sisalduvad koostisained erituvad rinnapiima. Kui te toidate last 
rinnaga, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ventolin siirup ei avalda mõju autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele. 
 
 
3. Kuidas Ventolin siirupit kasutada 
 
Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
nõu oma arsti või apteekriga. 
 
Täiskasvanule manustatakse tavaliselt 10 ml siirupit (4 mg salbutamooli) 3…4 korda ööpäevas. Kui 
küllaldane leevendus ei saabu, võib üksikannust suurendada järk-järgult, maksimaalselt kuni 20 ml-ni 
(8 mg salbutamooli). 
 
Mõnel juhul piisab 5 ml siirupi (2 mg salbutamooli) 3…4 korda ööpäevas manustamisest.  
 
Lapsele  

2…6-aastased lapsed: 2,5…5 ml siirupit (1…2 mg salbutamooli) kolm või neli korda päevas. 
6…12-aastased lapsed: 5 ml siirupit (2 mg salbutamooli) kolm või neli korda päevas. 
Üle 12-aastased lapsed: 5…10 ml siirupit (2…4 mg salbutamooli) kolm või neli korda päevas. 
 
Siirupit võib lahjendada destilleeritud või vahetult enne lahjendamist keedetud ja jahutatud veega. 
Saadud segu tuleb kaitsta valguse eest ning see on kasutamiskõlblik 28 päeva jooksul. Ventolin 
siirupit ei soovitata lahjendada teise siirupi või sorbitoolilahusega, kuna selle tulemusena võib tekkida 
paksendusaine sadestumine. 
Ventolin siirupit ei soovitata segada teiste vedelpreparaatidega. 
 
Jätkake siirupi võtmist senikaua, kui arst soovitab. Ärge lõpetage siirupi võtmist, kui teie enesetunne 
paraneb. 
 
Kui varasem küllaldane salbutamooli annus ei leevenda enam vaevusi, pöörduge oma arsti poole. 
Salbutamooli annuse suurendamise vajadus näitab astma halvenemist ja võib nõuda lisaks täiendavat 
ravi. 
 
Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile. 
 
Kui te võtate Ventolin siirupit rohkem kui ette nähtud 
Kui te võtate rohkem siirupit kui ette nähtud, võib see olla ohtlik; tekkida võib südamepekslemine, 
kiirenenud südametegevus, peavalu ja värisemine või rahutus. Salbutamooli üleannustamisel võib 
tekkida kaaliumisisalduse vähenemine vereseerumis. Tekkida võib ka iiveldus, oksendamine ja 
veresuhkru taseme langus, eriti lastel. Võtke ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse. 
Võtke ravimi infoleht või ravim endaga kaasa, et oleks teada, millist ravimit te olete võtnud. 
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Kui te unustate Ventolin siirupit võtta 
Kui ravimi annus jääb manustamata, võtke see niipea kui meelde tuleb. Ent kui peagi on käes järgmise 
annuse võtmise aeg, oodake selle ajani. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral 
võtmata. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
 

- Mõnel inimesel võib tekkida kerge värisemine või peavalu ja väga harva ülemäärane aktiivsus. 
- Väga tundlikel inimestel võib tekkida südametegevuse kiirenemine. Seda nimetatakse 

südamepekslemiseks, mis on tavaliselt ohutu ning kaob ravi jätkamisel. Mõnel inimesel võivad 
tekkida südame rütmihäired või lisalöögid. Teavitage sellest arsti, kuid ärge lõpetage ravimi 
kasutamist, kui arst ei ole nii määranud. 

- Harva on tekkinud vere kaaliumisisalduse vähenemist, väikeste veresoonte laienemist. 
- Kirjeldatud on ka lihaskrampe ja väga harva lihaspinget. 
 
Kuigi ei ole täpselt teada, kui sageli seda esineb, võib osadel inimestel mõnikord tekkida valu rinnus 
(südameprobleemide, nt stenokardia tõttu). Teavitage oma arsti sellest, kui teil tekivad need 
sümptomid salbutamoolravi ajal, kuid ärge lõpetage ravimi kasutamist, kui teil ei ole palutud seda 
teha. 
 
Ventolin siirup võib väga harva põhjustada allergilisi reaktsioone e ülitundlikkust (sh paikset 
nahaturset, nõgestõbe, bronhide kokkutõmbumist, vererõhu langust, minestust). 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla 
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Ventolin siirupit säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Hoida temperatuuril kuni 30°C. 
Hoida klaaspudel välispakendis, valguse eest kaitstult. 
Ärge kasutage Ventolin siirupit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. 
 
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Ventolin siirup sisaldab 
 
- Toimeaine on salbutamool. Siirupi 5 milliliitrit sisaldab 2 milligrammi (0,4 mg/ml) salbutamooli 

(mis vastab 2,4 mg salbutamoolsulfaadile). 
- Abiained on: naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, hüpromelloos, naatriumbensoaat, 

naatriumsahhariin, apelsini maitseaine IFF 17-42-8187, naatriumkloriid, puhastatud vesi. 
 
Kuidas Ventolin siirup välja näeb ja pakendi sisu 
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Siirup on selge, värvitu kuni õrnkollast värvi, apelsini lõhnaga, puuvilja maitsega suhkruvaba lahus. 
Abiainetena ei ole kasutatud kunstlikke värvaineid. 
 
Siirup on merevaikkollasest klaasist 150 ml pudelis, millel on keeratav alumiiniumist kork. Pakendis 
on veel mõõtelusikas (2,5 ml ja 5 ml). Pudel ja mõõtelusikas on pakendatud pappkarpi. 
 
Müügiloa hoidja: 
 
Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex 
TW8 9GS 
Ühendkuningriik 
 
Tootja: 
 
Farmaclair 
440, Avenue du General de Gaulle,  
14200 Herouville-Saint-Clair 
Prantsusmaa 
või 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 
Grunwaldzka 189 
60-322 Poznan 
Poola 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja 
poole. 
 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis:  
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Lõõtsa 8a 
Tallinn 11415. 
Telefon: +372 6676 900 
 
 
 
Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2014 


