
 

 
 

Pakendi infoleht: teave kasutajale 
 

Buventol Easyhaler 200 mikrogrammi/annuses inhaleeritav pulber  
salbutamool 

 
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 Buventol Easyhaler ja milleks seda kasutatakse 
2. Mida on vaja teada enne Buventol Easyhaler’i kasutamist 
3. Kuidas Buventol Easyhaler’it kasutada 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
5. Kuidas Buventol Easyhaler’it säilitada 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on Buventol Easyhaler ja milleks seda kasutatakse 
 
Salbutamool on bronhodilataator, mis lõõgastab bronhide silelihaseid. Inhaleeritud salbutamool aitab 
avada hingamisteid ja nii saate kergemini hingata. 
Buventol Easyhaler’it kasutatakse:  
- Astmahoogude ja astma ägenemise sümptomaatiline ravi. 
- Koormusest või allergeenidest põhjustatud astma profülaktikaks. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne Buventol Easyhaler’i kasutamist 
 
Buventol Easyhaler’it ei tohi kasutada 
- kui olete salbutamooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või 

piimavalkude suhtes allergiline (abiaine laktoos sisaldab piimavalke). Informeerige oma arsti, 
kui teil on esinenud mingeid ebaharilikke reaktsioone muudele ravimitele.  

- enneaegse sünnitegevuse peatamiseks või abordiohu korral. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Buventol Easyhaler’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga 
Pöörduge esimesel võimalusel oma arstipoole, kui eelnevalt efektiivne salbutamooli annus ei anna 
leevendust vähemalt kolmeks tunniks. See viitab astma kontrolli halvenemisele ja raskete 



 
astmahoogude tekkeriskile. Sellisel juhul võite vajada lisaravimit (igapäevaselt tarvitatav regulaarne 
põletikuvastane püsiravim).  
Konsulteerige oma arstiga, kui teil on: 
- kõrge vererõhk 
- südame-veresoonkonna haigus 
- suhkurtõbi 
- kilpnäärme ületalitlus 
 
Kui teil on raske südamehaigus (südame isheemiatõbi, südame rütmihäired või raske 
südamepuudulikkus), peate pöörduma arsti poole, kui teil tekivad salbutamooli kasutamisel valu 
rinnus või hingeldus. 
Rääkige oma arstile kõigist muudest teil esinevatest haigustest. 
 
Lapsed 
Erihoiatused lastele puuduvad. 
 
Muud ravimid ja Buventol Easyhaler 
Rääkige oma arstile, milliseid muid ravimeid te tarvitate, nt muid bronhodilataatoreid, 
beetablokaatoreid (nt propranolool), antidepressante, ksantiine, kortikosteroide või kaaliumi eritavaid 
diureetikume, samuti ka käsimüügiravimeid. 
 
Rasedus, imetamine ja viljakus 
Salbutamooli ohutus rasedatele ei ole tõestatud. Rasedatega ei ole kliinilisi kontrollitud uuringuid läbi 
viidud, kuid harvadel juhtudel on loote väärarenguid (nt suulaelõhe, jäsemete defektid ja südame 
häired) seostatud salbutamooli kasutamisega raseduse ajal. Konsulteerige alati oma arstiga enne 
Buventol Easyhaler’i kasutamist raseduse ajal. 
Kuna salbutamool eritub rinnapiima, konsulteerige alati oma arstiga enne selle kasutamist imetamise 
ajal. 
Salbutamooli mõju inimese viljakusele on teadmata. 
 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
Ei ole tõenäoline, et Buventol Easyhaler mõjutaks teie võimet juhtida autot või töötada masinatega. 
 
Buventol Easyhaler sisaldab laktoosi 
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimikasutamist konsulteerima 
arstiga. 
 
 
3. Kuidas Buventol Easyhaler’it kasutada 
 
Teie arst on määranud teie jaoks sobiva annuse. Järgige täpselt oma arsti juhiseid. 
Te ei tohi inhaleerida rohkem annuseid või kasutada oma inhalaatorit sagedamini, kui arst on teile 
öelnud. 
Tavalised annused on: 
Üks või kaks inhalatsiooni sümptomite leevendamiseks. Vajadusel võib seda annust korrata paari 
minuti pärast. 
Sümptomite vältimiseks üks või kaks inhalatsiooni 15 kuni 30 minutit enne füüsilist pingutust või 
kokkupuudet teadaolevate allergeenidega. 
KÕIGE ROHKEM võib ööpäevas (24-tunnise perioodi vältel) kasutada: 
täiskasvanud: 8 inhalatsiooni 
üle 6-aastased lapsed: 4 inhalatsiooni.  
 
Kui te kasutate Buventol Easyhaler’it rohkem, kui ette nähtud 
Kui olete võtnud soovitatavast suurema annuse, lõpetage ravimi kasutamine ja pidage nõu oma arsti 
või apteekriga. 
 
Kui unustate Buventol Easyhaler’it kasutada 



 
Kui olete ühe annuse vahele jätnud, võite võtta järgmise annuse õigel ajal või varem, kui hakkate 
hingeldama. Teie arst võib olla teile öelnud, et kasutaksite Easyhaler’it regulaarselt iga päev või 
ainult siis, kui tunnete hingeldust või õhupuudust.  
 
Juhised inhalaatori kasutamiseks on toodud infolehe lõpus. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Inhaleeritud salbutamool on tavaliselt hästi talutav. Kõrvaltoimed esinevad harva, on kerged ja 
kaovad tavaliselt ravi jätkamisel. Mõned patsiendid võivad tunda veidi värinaid ja vähest südame 
löögisagedus kiirenemist või südamepekslemist, samuti iiveldust, peavalu, rahutust, pearinglust. Väga 
harva võib salbutamool põhjustada allergilisi reaktsioone (nõgestõbi, raskel juhul kõriturse, 
minestus). Mõnedel patsientidel võib tekkida suu ja kurgu ärritus. Salbutamool võib mõjutada 
organismi soolade tasakaalu (kaaliumisisalduse langus) ja põhjustada lihaskrampe. Salbutamooli 
kasutavad lapsed võivad muutuda rahututeks ja kergesti ärrituvateks. 
 
Kõrvaltoimetest teatamine 
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 teatada 
www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas Buventol Easyhaler’it säilitada 
 
Buventol Easyhaler inhaleeritavat pulbrit tuleb säilitada kuivas kohas, temperatuuril kuni 25°C. 
Pärast fooliumkoti avamist soovitatakse kasutada kaitseümbrist.  
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
Kõlblikkusaeg on 3 aastat säilitamisel fooliumkotis (kõlblikkusaeg on märgitud pakendile) ja 6 kuud 
pärast fooliumkoti avamist. Buventol Easyhaler inhaleeritavat pulbrit ei tohi kasutada pärast neid 
kuupäevi. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida Buventol Easyhaler sisaldab 
Toimeaine: 
Üks Buventol Easyhaler’i annus sisaldab 200 mikrogrammi salbutamooli.  
Teised koostisosad: 
Ravim sisaldab väikeses koguses laktoosi. 
 
Kuidas Buventol Easyhaler välja näeb ja pakendi sisu 
Buventol Easyhaler on inhaleeritav pulber suu kaudu inhaleerimiseks. Easyhaler mitmeannuseline 
pulber-inhalaator sisaldab 200 annust. 
 
Müügiloa hoidja 
Orion Corporation 
Orionintie 1 
02200 Espoo 
Soome  
 
Tootja 
Orion Corporation, Orion Pharma 
Orionintie 1 
02200 Espoo 
Soome  
 



 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
Orion Pharma Eesti OÜ 
Mustamäe tee 6b  
10621 Tallinn, Eesti 
Tel: + 372 66 44 550 
E-post: orionpharmaeesti@orionpharma.com 
 
Infoleht on viimati uuendatud septembris 2020. 



 
Kuidas Buventol Easyhaler inhalaatorit kasutada 
 
 
Teie Buventol Easyhaler inhalaator 
 
Buventol Easyhaler võib erineda teistest teie poolt varem kasutatud inhalaatoritest. Seetõttu on väga 
tähtis, et te kasutaksite seda õigesti, kuna vale kasutamine võib põhjustada olukorra, kus te ei saa 
õiget ravimikogust. See võib põhjustada teile äärmiselt halba enesetunnet või tingida selle, et teie 
haigus ei saa korralikult ravitud.  
 
Teie arst, meditsiiniõde või apteeker näitab teile, kuidas inhalaatorit õigesti kasutada. Veenduge, et te 
saate inhalaatori korrektsest kasutamisest aru. Kui te ei ole kindel, pöörduge oma arsti, meditsiiniõe 
või apteekri poole. Nagu kõigi inhalaatorite puhul, peavad hooldajad tagama, et lapsed, kellele on 
määratud Buventol Easyhaler, kasutaks õiget inhaleerimistehnikat, nagu on allpool kirjeldatud. 
 
Buventol Easyhaler’i esmakordne kasutamine 
 

Buventol Easyhaler on pakendatud fooliumkotti. Ärge avage 
fooliumkotti enne, kui te olete valmis ravimit kasutama, kuna 
see aitab inhalaatoris olevat pulbrit kuivana hoida. 

 
Kui te olete valmis raviga alustama, avage kott ja märkige üles 
avamise kuupäev, nt kalendrisse. 
 
Kasutage inhalaator ära 6 kuu jooksul alates fooliumkotist 
eemaldamisest.  

 

 

 

 
 
KUIDAS INHALAATORIT ÕIGESTI KASUTADA 
 

1. samm: RAPUTAGE 

 

• Eemaldage huuliku kate. 

• Raputage inhalaatorit 3...5 
korda, hoides seda püstises 
asendis. 

 

RAPUTAGE 3...5 korda 

 

 

 

Tähtsad asjad, mida meeles 
pidada 

 

• Oluline on hoida inhalaatorit 
püstises asendis. 

• Kui te vajutate raputamise ajal 
kogemata inhalaatori nupule, 
eemaldage pulber huulikust 
allpool näidatud viisil. 

 
 



 

2. samm: VAJUTAGE 

 

• Hoidke inhalaatorit püstises 
asendis nimetissõrme ja pöidla 
vahel. 

• Vajutage nupp alla, kuni 
kuulete klõpsu ja laske 
inhalaatori nupul klõpsuga 
tagasi libiseda. See vabastab 
annuse. 

• Vajutage ainult üks kord. 

 

VAJUTAGE üks kord 

 

 

Tähtsad asjad, mida meeles 
pidada 

 

• Inhalaator ei tee klõpsu, kui 
huuliku kate on peal. 

• Vajutage ainult üks kord. 

• Kui te vajutate kogemata 
rohkem kui ühe korra, 
eemaldage pulber huulikust 
allpool näidatud viisil. 

• Vajutage, et vabastada annus 
enne sisse hingamist, mitte 
samal ajal. 

• Hoidke vajutamise ja annuse 
sissehingamise ajal inhalaatorit 
püstises asendis. Kui te seda 
kallutate, võib pulber enne 
inhaleerimist välja kukkuda. 

 
 

3. samm: HINGAKE SISSE 

 

• Hoidke inhalaatorit jätkuvalt 
püstises asendis. 

• Hingake rahulikult välja. 

• Asetage huulik suhu 
hammaste vahele ja sulgege 
huuled tihedalt ümber huuliku. 

• Hingake sügavalt ja tugevalt 
sisse. 

• Võtke inhalaator suust ja 
hoidke vähemalt 5 sekundit 
hinge kinni ja siis hingake 
rahulikult välja. 

HINGAKE SISSE 

 

 

Tähtsad asjad, mida meeles 
pidada 

 

• Veenduge, et terve huulik 
oleks teil suus, nii jõuab ravim 
teie kopsudesse. 

• Veenduge, et huuled oleksid 
tihedalt huuliku ümber. 

• Ärge hingake läbi inhalaatori 
välja. See on oluline: see võib 
inhalaatori ummistada. Kui te 
hingasite läbi inhalaatori välja, 
eemaldage pulber huulikust 
allpool näidatud viisil. 

 
 
Kui teil tuleb manustada ka teine inhalatsioon, korrake samme 1...3: Raputage-Vajutage-
Hingake sisse. 
 
 

Pärast inhalaatori kasutamist: 

 Asetage huuliku kate tagasi huuliku peale. See takistab inhalaatori kogemata käivitumist. 

 



 

Kuidas pulbrit huulikust eemaldada 

Kui te vajutate inhalaatorile kogemata või kui olete vajutanud 
rohkem kui üks kord või kui te hingate läbi inhalaatori välja, 
tuleb huulik tühjendada. 

• Pulbri eemaldamiseks koputage huulikut vastu lauda või 
peopesa.  

• Seejärel alustage uuesti sammudega Raputage-Vajutage-
Hingake sisse.  

 
 
Buventol Easyhaler’i puhastamine 
Hoidke inhalaator puhta ja kuivana. Vajadusel võib pühkida inhalaatori huulikut kuiva lapi või 
rätikuga. Ärge kasutage vett: Buventol Easyhaler’i sees olev pulber on niiskuse suhtes tundlik. 
 

Kaitseümbrisega Buventol Easyhaler’i kasutamine 

Te võite oma inhalaatoril kasutada kaitseümbrist. See parandab 
toote kasutuskestvust. Kui te inhalaatori esimest korda 
kaitseümbrise sisse panete, veenduge, et huuliku kate on 
inhalaatori küljes, kuna see hoiab ära inhalaatori kogemata 
käivitumise. Te saate inhalaatorit kasutada ilma seda 
kaitseümbrisest eemaldamata. 

 
Järgige juba ülalpool antud juhiseid, 1. Raputage – 2. 
Vajutage – 3. Hingake sisse. 
 
Pidage meeles: 
• Hoidke inhalaatorit vajutamise ajal püstises asendis. 
 
• Asetage huuliku kate pärast annuse võtmist oma kohale tagasi, 
kuna see takistab inhalaatori kogemata käivitumist. 

 

 

 
 

Uue Buventol Easyhaler’i kasutuselevõtmine 

Annusenäidik näitab järelejäänud annuste arvu. Näidik 
pöördub iga 5. vajutuse järgselt. Kui annusenäidik hakkab 
muutuma punaseks, on järel veel 20 annust. 

Kui teil ei ole veel uut Buventol Easyhaler’it, pöörduge uue 
retsepti saamiseks oma arsti poole. Kui näidik jõuab nulli (0), 
peate te võtma uue Buventol Easyhaler’i. 

Kui te kasutate kaitseümbrist, võite te selle alles hoida ja panna 
sinna uue inhalaatori. 

 
 
 
Pidage meeles 
 
• 1. Raputage – 2. Vajutage – 3. Hingake sisse. 

• Ärge laske inhalaatoril märjaks saada, kaitske seda niiskuse eest. 
 



 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 


