
لیتو خوارزمی

سالبوتامول
شربت سالبوتامول

موارد و مقدار مصرف:
دسته دارویى:گشاد کننده برونش

درمان برونکواسپاسم:
کودکان 6-2 سال: 0/5-0/25 میلى لیتر هر 
8-6  ساعت.حداکثر دوز مجاز روزانه: 4 میلى 

گرم.
 6-8 هر  لیتر  میلى   5 سال:   6-14 کودکان 
ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: 24 میلى گرم.
کودکان باالى 14 سال و بزرگساالن: 4-2 میلى 
گرم هر 8-6 ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: 

32 میلى گرم.

موارد منع مصرف:
اجزاى  از  یک  هر  یا  سالبوتامول  به  حساسیت 

دارو.

باردارى و شیردهى:
در دوران باردارى با احتیاط مصرف شود.

فرم  از  است  بهتر  شیردهى  دوران  در 
استنشاقى سالبوتامول استفاده شود.

هشدارها:
درکودکان زیر 2 سال با احتیاط مصرف شود.

احتیاط هاي مصرف:
در بیماران قلبى با احتیاط مصرف شود.

براي کاهش عوارض گوارشی، بهتر است دارو 
همراه با غذا مصرف شود.

تداخل هاي دارویى:
دزیپرامین،  کلومیپرامین،  تریپتیلین،  آمى 
ایزوکربوکسازید،  ایمیپرامین،  دوکسپین، 
فنلزین،  نورتریپتیلین،  ماپروتیلین،  لینزولید، 

ترانیل سیپرومین، ترازودون.

عوارض جانبى:
اسیدوز الکتیک (با دوزهاي باال)، تهوع، لرزش 
بدن، تحریک عصبى در کودکان 6-2 سال، تب، 
استفراغ، سردرد، سرگیجه، سرفه.                     

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:
اسفند 1397

صداي مشتري:021-44545420

Lito Kharazmi
Salbutamol
Salbutamol Syrup

Dosage & Indications:
Pharmacologic category:
Bronchodilator

Treatment bronchospasm:
Children 2–6 years: 0.25–0.5 ml, 
every 6–8 hours. Maximum dose: 4 
mg daily.
Children 6–14 years: 5 ml, every 
6–8 hours. Maximum dose 24 mg 
daily.
Children>14 years and adults: 2–4 
mg, every 6–8 hours. Maximum 
dose: 32 mg, daily.

Contraindications:
Hypersensitivity to salbutamol or 
any of the other ingredients.

Pregnancy & Breast-feeding:
Use with caution in pregnancy.
Inhaled drugs for asthma can be
taken as normal during
breast-feeding. 

Warnings:
Use with caution in children under 2 
years of age.

Cautions:
Salbutamol should use with caution 
in patients with cardiac disease.
Administer with meals to minimize 
gastric irritation

Interactions:
Amitriptyline, clomipramine, 
desipramine, doxepin, imipramine, 
isocarboxazid, linezolid, 
maprotiline, nortriptyline, 
phenelzine, tranylcypromine, 
trazodone.

Side effects:
Lactic acidosis (with high doses), 
nausea, tremor, nervousness in 
children aged 2–6 years, fever, 
vomiting, headache, dizziness, 
cough.  

Date of last authorization and
revision:
February 2019
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