
НЕБУФЛЮЗОН®  Склад. Діюча речовина: флутиказону пропіонат; 1 мл суспензії містить флутиказону пропіонату 1 мг. Показання. Дорослі та діти старші 16 років: профілактичне застосування при важкому ступені астми (хворі, які 
потребують високих доз інгаляційних або пероральних кортикостероїдів), лікування загострень астми. Діти віком від 4 до 16 років: лікування загострень астми. Протипоказання. Гіперчутливість до будь-якого з компонентів 
препарату в анамнезі. Побічні реакції: кандидоз ротової порожнини; дуже зрідка ангіоневротичний набряк (головним чином обличчя і ротоглотки), респіраторні симптоми (задишка і/або бронхоспазм) та анафілактичні реакції; 
дуже зрідка симптом Кушинга, кушингальні ознаки, пригнічення функції наднирників, затримка росту в дітей та підлітків, зниження мінералізації кісток, катаракта і глаукома; дуже зрідка гіперглікемія. РС Небуфлюзон® № 
UA/12542/01/01. НЕБУТАМОЛ® Склад. Діюча речовина: сальбутамол; 1 контейнер містить 2,0 мг або 2,5 мг сальбутамолу сульфату в перерахунку на сальбутамол. Показання. Препарат показано для купіювання нападів бронхіальної 
астми, а також для лікування хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень. Протипоказання. Гіперчутливість в анамнезі до компонентів препарату. Не застосовується при загрозі викидня. Побічні реакції: дуже 
зрідка – реакції гіперчутливості, включно з ангіоневротичним набряком, кропив’янкою, бронхоспазмом, артеріальною гіпотензією та колапсом; зрідка – гіпокаліємія; часто – тремор, головний біль, дуже зрідка – гіперактивність, 
дуже зрідка – порушення серцевого ритму, включно з фібриляцією шлуночків, суправентрикулярною тахікардією та екстрасистолією, периферійною вазодилатацією; ішемія міокарда, дуже зрідка – парадоксальний бронхоспазм. 
Передозування: минущі зміни, фармакологічно індуковані бета-агоністами (наприклад, тахікардія, тремор, головний біль), гіпокаліємія. Лікування: припинення прийому сальбутамолу і початок відповідної симптоматичної терапії 
(призначення кардіоселективних бета-блокаторів для лікування пацієнтів із серцевою симптоматикою). РС Небутамол® № UA/12488/01/01. 1.Лікування  загострень бронхіальної  астми  у  дітей: ефективність   сальбутамолу для i
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Для швидкого усунення 
бронхоспазму1,2

Покращує легеневу функцію у 
пацієнтів з БА2

Добре переноситься2

Відсутні консерванти в 
допоміжних речовинах1

УСУНЕННЯ БРОНХОСПАЗМУ 
З 4-5 ХВИЛИНИ ІНГАЛЯЦІЇ

ПОТУЖНА ПРОТИЗАПАЛЬНА ДІЯ 
НЕБУЛІЗОВАНОГО ГОРМОНУ

Проявляє потужну 
протизапальну дію3

Висока клінічна ефективність та 
безпека4

Відсутній консервант динатрію 
едетат у допоміжних речовинах3 

нгаляцiйного застосування Т.Р. Уманець, В.Ф. Лапшин, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ Здоров’я України 2. Адаптовано з інструкції до медичного препарату 
Небутамол. http://www.drlz.com.ua/. 3. Адаптовано з інструкції до медичного препарату Небуфлюзон http://www.drlz.com.ua/. 4. Досвід застосування препарату Небуфлюзон® у лікуванні 
обструктивного синдрому в дітей  Л.Я. Барська, Т.В. Фролова, Кафедра пропедевтики педіатрії №1 Харківського національного медичного університету, Харківська МКЛ № 17

*бронхообструкція/синдром wheezing при бронхіальній астмі у дітей

НЕБУФЛЮЗОН®  Склад. Діюча речовина: флутиказону пропіонат; 1 мл суспензії містить флутиказону пропіо
потребують високих доз інгаляційних або пероральних кортикостероїдів), лікування загострень астми. Д
препарату в анамнезі. Побічні реакції: кандидоз ротової порожнини; дуже зрідка ангіоневротичний набряк
дуже зрідка симптом Кушинга, кушингальні ознаки, пригнічення функції наднирників, затримка росту в 
UA/12542/01/01. НЕБУТАМОЛ®Склад. Діюча речовина: сальбутамол; 1 контейнер містить 2,0 мг або 2,5 мг саль

і і і б П

допоміжних речовинах1допоміжних речовинах
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Щоб бронхообструкція 
не заважала 


