
Ця брошура була спеціально написана про застосування 
цього препарату для лікування дітей. Інформація може 
відрізнятися від наданої виробником. Будь ласка, уважно 
прочитайте цю брошуру. Зберігайте її в надійному місці, 
щоб можна було прочитати її знову.

Назва препарату
Сальбутамол

Чому моїй дитині важливо приймати цей 
препарат?
Під час нападу астми або хрипів проходи в легені 
звужуються, що ускладнює дихання і викликає такі 
симптоми, як кашель, хрипи та задишка. Сальбутамол 
сприяє розкриттю дихальних шляхів і, таким чином, 
полегшує (зменшує) симптоми нападу. Його вводять за 
допомогою спеціального пристрою, який називається 
інгалятором, щоб препарат потрапляв у дихальні шляхи 
та легені.

У якій формі доступний сальбутамол?
Сальбутамол випускається в різних аерозольних і сухих 
порошкових інгаляторах, які мають різні комерційні назви. 
Ці інгалятори зазвичай синього кольору.

Коли слід давати сальбутамол?
Ваш лікар або медсестра, що займається астмою, 
напишуть план лікування астми, який пояснює лікування 
вашої дитини та коли слід застосовувати препарат. Ваш 
лікар або медсестра, що займається астмою, пояснить, як 
використовувати сальбутамол відповідно до цього плану.
Сальбутамол зазвичай призначають, коли це необхідно, 
під час нападу астми, коли він тільки почався (гострий 
напад), а також під час хрипів, викликаних, наприклад, 
застудою або фізичними навантаженнями.

Скільки препарату слід давати?
При гострому нападі астми

• Зробіть дитині одне впорскування з інгалятора.
Зачекайте 15–30 секунд, потім зробіть ще одну. Ви
можете зробити максимум 10 впорскувань, вичікуючи
між впорскуваннями 15–30 секунд.
Зачекайте 10 хвилин. Якщо дихання вашої дитини не
покращилося, повторіть 10 впорскувань, як описано
вище. Одночасно телефонуйте до швидкої допомоги.

• Після того, як дихання вашої дитини покращиться,
через 1 годину їй слід зробити ще 4–6 впорскувань.
Якщо перед цим потрібно знову використати
інгалятор, відвезіть дитину до лікаря або до лікарні.
Відвезіть дитину до лікарні, якщо здається, що її
дихання не стає легшим або погіршується, або у неї
стався новий напад протягом 4 годин.

Профілактика хрипів 
• Якщо ваша дитина хрипить під час тренування, ваш

лікар може порекомендувати їй використовувати
інгалятор сальбутамолу перед початком.

Як слід давати сальбутамол?
Ваш лікар або медична сестра покажуть вам, як 
використовувати аерозольний інгалятор і спейсерний 
пристрій.

Коли препарат повинен почати діяти?
Сальбутамол повинен почати діяти майже одразу після 
отримання кожної дози, і ваша дитина повинна почати 
легше дихати.

Що робити, якщо мою дитину знудило 
(зблювала)?
Якщо вашу дитину в будь-який момент знудить, вам не 
потрібно давати їй ще одну дозу, оскільки препарат, що 
вдихнула дитина, все одно буде діяти. 

А якщо я дам забагато? 
Малоймовірно, що ви дасте дитині занадто багато 
сальбутамолу, а зайве впорскування навряд чи призведе 
до проблем. 
Якщо ви дали занадто багато (можливо, під час гострого 
нападу), ваша дитина може почати тремтіти, а її серце 
може битися частіше. 
Якщо це сталося, зв’яжіться зі своїм лікарем або місцевою 
службою NHS (докладна інформація в кінці брошури) 
або відвезіть дитину до лікарні. Якщо ви зателефонуєте 
за порадою, майте з собою інгалятор та, якщо можливо, 
упаковку.

Чи можливі побічні ефекти? 
Ми використовуємо препарати, щоб лікувати наших дітей, 
але іноді вони мають інші ефекти, яких ми не хочемо 
(побічні ефекти). Однак, оскільки сальбутамол надходить 
безпосередньо в легені, він навряд чи спричинить будь-які 
побічні ефекти.
Можливо, але малоймовірно, що у вашої дитини 
може з’явитися тремтіння (особливо в руках), нервове 
напруження, головний біль, прискорене або тремтливе 
серцебиття, порушення сну, зміни поведінки або м’язові 
судоми, якщо дитині дали багато сальбутамолу.

Інгалятор сальбутамолу від астми та хрипів
(Salbutamol inhaler for asthma and wheeze)
У цій брошурі йдеться про використання інгалятора сальбутамолу 
при астмі.

інформація для батьків та опікунів 

Стан під час нападу астми може погіршуватися 
дуже швидко. Якщо симптоми астми у вашої 
дитини не полегшуються або їй важко дихати, 
негайно доставте її до лікарні або викличте швидку 
допомогу.

https://www.medicinesforchildren.org.uk/


Чи можна одночасно давати інші препарати 
разом із сальбутамолом?

• Ви можете давати дитині препарати, що містять
парацетамол або ібупрофен, якщо тільки лікар не
сказав вам цього не робити.

• Проконсультуйтеся зі своїм лікарем або
фармацевтом, перш ніж давати будь-які інші
препарати вашій дитині. Сюди входять трав’яні або
комплементарні препарати.

Чи потрібно ще щось знати про сальбутамол?
Стан під час нападу астми може погіршуватися 
дуже швидко. Якщо симптоми астми у вашої дитини 
не полегшуються або їй важко дихати, негайно 
доставте її до лікарні або викличте швидку 
допомогу.

• Важливо, щоб ваша дитина правильно
використовувала інгалятор, щоб сальбутамол міг
потрапити глибоко в легені і зменшити ймовірність
виникнення побічних ефектів. Якщо ви не впевнені,
як його використовувати, або не впевнені, чи
правильно користуєтеся, зверніться за допомогою до
медсестри або лікаря.

• Ваша дитина повинна завжди мати з собою інгалятор
сальбутамолу на випадок нападу астми.

• Переконайтеся, що всі, хто доглядає за вашою
дитиною, знають, що у неї астма, і знають, як
користуватися інгалятором, якщо вашій дитині
буде потрібна допомога. Можливо, вам доведеться
домовитися з працівниками школи вашої дитини.

• Сальбутамол є одним з кількох препаратів, які
використовуються для лікування астми. Якщо
вашій дитині потрібно використовувати інгалятор
сальбутамолу частіше, ніж зазвичай, зверніться до
лікаря або медсестри, оскільки це може означати, що
астма прогресує.

• Принаймні раз на місяць очищайте спейсерний
пристрій в теплій мильній воді і давайте йому
висохнути. Це запобіжить накопиченню препарату
на внутрішній стороні пристрою. Не використовуйте
тканину для просушування спейсерного пристрою,
оскільки це призведе до накопичення статики, і він
може не працювати належним чином.

Загальні поради щодо препаратів
• Якщо ви не впевнені, що препарат діє, зверніться до

лікаря, але тим часом продовжуйте давати препарат,
як зазвичай. Не давайте додаткових доз, адже ви
можете нашкодити.

• Давайте цей препарат тільки своїй дитині. Ніколи не
давайте його нікому, навіть якщо стан виглядає таким
же, оскільки це може зашкодити.

• Якщо ви думаєте, що хтось інший міг прийняти ліки
випадково, зверніться за порадою до лікаря.

• Слідкуйте за тим, щоб у вас завжди було достатньо
препарату. Замовляйте новий рецепт до того, як
закінчиться поточний.

• Переконайтеся, що ліки, які у вас є вдома, не
досягли терміну «вжити до» або «використати
до» на упаковці. Віддайте старі препарати своєму
фармацевту для утилізації.

До кого звертатися для отримання додаткової 
інформації 
Лікар вашої дитини, фармацевт або медсестра, що 
займається астмою, зможуть надати вам більше 
інформації про сальбутамол та про інші препарати, які 
використовуються для лікування від астми та хрипів. 
Ви також можете отримати корисну інформацію тут:

Англія: NHS 111
Тел. 111
www.nhs.uk

Шотландія: NHS 24
Тел. 111 
www.nhs24.com

Уельс: NHS Direct
Тел. 0845 46 47 (2 пенси за хвилину) або 111 
(безкоштовно)
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

Північна Ірландія: NI Direct 
www.nidirect.gov.uk

Asthma UK 
www.asthma.org.uk 
Лінія консультацій: 0300 222 5800
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