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Salbutamol merupakan golon- gan 

agonis beta adrenergic. Obat ini 

biasanya diresepkan oleh dokter untuk 

mengatasi gejala sesak nafas yang 

disebabkan oleh penyempitan saluran 

nafas seperti pada penyakit Asma dan 

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK). 
 

 

 Sebelum menggunakan salbutamol, 
beritahu dokter dan apoteker jika pernah 
mengalami alergi sebelumnya terhadapa 
salbutamol. 

 Beritahu dokter dan apoteker obat- 
obatan yang sedang anda konsumsi. 

 Beritahu dokter jika anda pernah men- 
derita penyakit jantung, darah tinggi & di- 
abetes. 

 Perlu diketahui bahwa Salbutamol terka- 
dang  menyebabkan    kesulitan  bernafas, 

 

 

Salbutamol tersedia dalam bentuk 
inhaler, tablet, serbuk, dan sirup. 

 Gunakanlah obat Salbutamol sesuai 
dengan petunjuk yang diberikan dokter 
atau sesuai dengan penjelasan apoteker. 

 Perhatikan apa yang  disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui cara penggunaan sesuai 
dengan jenis sediaan yang digunakan, teru- 
tama inhaler. 

 Beri tahu apoteker jika belum paham 
mengenai tata cara penggunaan inhaler. 

 Obat ini sebaiknya diminum 1 jam sebelum 
makan atau 2 jam setelah makan. 

 Sediaan tablet harus ditelan utuh dengan 
segelas air tanpa dikunyah atau dihancur- 
kan. 

 Untuk sediaan sirup, gunakan sendok takar 
untuk mengukur dosis . 

 Ikuti petunjuk dosis sesuai dengan yang 
tertera pada etiket, jangan dikurangi atau- 
pun dilebihkan. 

 Jangan menghentikan penggunaan obat 
tanpa petunjuk dari dokter. 

 Bila anda lupa minum obat, segera 
gunakan dosis obat yang terlupakan ketika 
ingat. Tetapi jika waktunya mendekati 
dosis berikutnya, lewati dosis tersebut, 
kemudian lanjutkan menggunakan obat 
sesuai jadwal berikutnya. JANGAN minum 
dua dosis sekaligus. 

jika hal ini terjadi, segera beritahu dokter. 

Bentuk Sediaan Salbutamol 

Perhatian : 

Apa Salbutamol itu ? 
Gunanya untuk apa ? 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Salbutamol mungkin menyebabkan be- 
berapa efek samping. Efek samping ringan 
meliputi: 

 Gugup 
 Gemetar yang tidak terkontrol pada 

bagian tubuh 

 Pusing, sakit kepala 
 Keram otot 
 Mimisan 
 Perubahan mood yang mendadak 
 Mual dan kulit pucat 
 Susah tidur 

Salbutamol  juga  dapat  menyebabkan  efek 
samping yang berat, seperti: 

 Detak jantung cepat dan berdebar 
 Nyeri pada perut 
 Kulit melepuh atau ruam 
 Gatal-gatal 
 Pembengkakan pada wajah, lidah, 
 Kesulitan bernapas yang berat 
 Sulit menelan dan serak 

 

 

Salbutamol dapat berinteraksi dengan 
obat- obat : 

 Amitriptilin 
 Imipramin 
 Digoksin 
 Amoksapine 
Konsultasikan pada dokter bila mengguna 
-kan Salbutamol bersamaan dengan obat- 
obat tersebut. 

 
 Jangan  mengkonsumsi  alkohol 

a t a u p u n  t e m b a k a u  s e l a m a  

m e n g g u n a k a n  s a l b u t a mol. 

 
Simpan obat dalam kemasannya dalam 
keadaan tertutup rapat dan jauhkan dari 
jangkauan anak-anak. Simpan inhaler, tablet, 
serbuk, dan sirup pada suhu kamar, di tempat 
yang sejuk dan kering. 

 
 
 

Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di 
Apotek, jika ada pertanyaan tentang obat yang 
digunakan. 
Segera ke Dokter/Puskesmas /Rumah Sakit, 
jika gejala penyakit tidak membaik setelah  
menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

   

 

 

Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini 

Bagaimana Cara Tepat Menyimpan 
Salbutamol? 

Interaksi Salbutamol dengan 
obat lain/ makanan/ minuman 

Apa efek samping dari 
Salbutamol? 
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