
Bentuk Sediaan  

Apa Salbutamol+Ipratropium 
Bromida itu ? 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salbutamol + 
Ipratropium Bromida 

Perhatian :  

TAHUN 2022 

Salbutamol dan ipratropium bromide, kedua 
obat ini merupakan kombinasi untuk pe-
nanganan penyakit asma.  
Asma merupakan penyakit saluran pernafa-
san dimana terjadi penyempitan pada salu-
ran pernfasan sehinga menyebabkan kesu-
litan bernafas dengan gejala seperti sesak 
naftas, rasa berat didada, mengi, dan batuk.  

Salbutamol dan ipratropium bromide tersedia 
dalam bentuk cairan inhalasi yang digunakan 
dengan alat nebulizer dan juga tersedia dalam 
bentuk inhaler (obat semprot) 

Sebelum menggunakan salbutamol dan ipratro-
pium bromida  beritahukan kepada dokter atau 
apoteker apabila anda sedang dalam kondisi 
hamil atau berencana untuk hamil, dan juga 
beritahukan apabila anda sebelumnya pernah 
mengalami alergi terhadap obat ini. Sampaikan 
juga apabila anda memiliki penyakit lain seperti 
jantung, diabetes untuk memastikan obat ini 
aman  untuk anda 

 Gunakan salbutamol+ipratropium bromida 
sesuai petunjuk aturan pakai yang direkomen-
dasikan dokter anda. Jangan menggandakan 
dosis obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu 
kepada dokter atau apoteker. 

 Gunakan salbutamol+ipratropium bromida 
sesuai petunjuk penggunaan 

 Salbutamol+ Ipratropium bromida dalam ben-
tuk obat semprot maupun cairan inhalasi 
digunakan dengan cara penggunaan khusus, 
apabila anda belum pernah mnggunakan obat 
ini sebelumnya ataupun anda ada keraguan 
dalam cara penggunaan obat ini, anda dapat 
menanyakannya kepada  apoteker. 

 Obat semprot salbutamol+ipratropium bro-
mida  hanya digunakan pada mulut, jangan 
semprotkan obat tersebut kemata, apabila ter-
jadi maka segera bilas dengan air bersih men-
galir dan jika muncul gejala pada mata terasa 
iritasi, memerah dan pandangan terasa kabur  
segera hubungi dokter. 

 Cairan inhalasi diberikan dengan menggunakan 
alat nebulizer dengan dosis sesuai anjuran dok-
ter 
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Salbutamol+ipratropium bromida  mungkin 
dapat menyebabkan efek samping. Namun 
belum tentu terjadi pada setiap orang. Segera 
hubungi dokter apabila mengalami gejala 
yang  seperti : 
 Kesulitan bernafas, mengi setelah 

menggunakan obat ini 
 Muncul reaksi alergi seperti ruam kulit, gatal, 

pada kasus yang parah, tanda-tanda tersebut 
meliputi pembengkakan lidah, bibir dan 
wajah anda, kesulitan mendadak dalam 
bernapas dan penurunan tekanan darah anda 
yang dapat menyebabkan pusing.  

 
salbutamol+ipratropium bromida dapat 
menyebabkan efek samping lain  seperti: 
 Pusing 
 Jantung Berdebar 
 Mual 
 Radang atau iritasi pada tenggorokan 
 Batuk  
Efek samping dari suatu penggunaan obat 
belum tentu terjadi pada setiap orang, namun 
apabila anda merasakan gejala seperti yang 
disebutkan diatas dan gejala tersebut sangat 
menggangu atau menjadi semakin parah anda 
dianjurkan untuk segera berkonsultasi kepada 
dokter 

Apa efek samping dari 
Salbutamol+Ipratropium 

bromida? 
  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan obat semprot dan cairan inhalasi 
pada suhu kamar (dianjurkan tidak lebih dari 
25°C), ditempat yang sejuk dan kering. 
Apabila terjadi perubahan warna pada cairan 
inhalasi sebaiknya jangan digunakan, anda 
dapat berkonsultasi kepada apoteker untuk 
mengetahui apakah obat tersebut masih bisa 
digunakan atau tidak. 

Beritahukan kepada dokter atau apoteker Anda 
jika anda sedang mengkonsumsi obat-obatan 
lain, termasuk obat-obatan yang didapat tanpa 
resep, karena  Salbutamol+ipratropium bromida  
dapat mempengaruhi kerja beberapa obat 
lain .Juga beberapa obat lain bisa 
mempengaruhi cara kerja obat ini.  
 
Secara khusus, beritahukan kepda  dokter atau 
apoteker Anda jika Anda mengkonsusmsi Obat 
berikut ini: 
•  Prednisolon 
 furosemid, spirinolakton 
 Obat untuk mengontrol tekanan darah seperti 

propranolol, atenolol 
 Obat untuk gangguan saluran pernafasan sep-

erti formoterol terbutalin dll 
 Obat untuk depresi attau penyakit  parkinson 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan 

Salbutamol+Ipratropium  ? 

Interaksi Salbutamol+Ipratropium 
dengan obat lain 
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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.  
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