
Clenil® Compositum Spray JET 
dipropionato de beclometasona 
salbutamol  

Forma Farmacêutica e Apresentação: 
Aerossol doseado: recipiente com bocal para 200 doses. Acompanha espaçador JET®. 
 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO 

Fórmula: 
Cada dose (jato) contém: 
Dipropionato de beclometasona .........................................50 mcg 
Salbutamol ..........................................................................100 mcg 
Excipientes: trioleato de sorbitana , lecitina de soja, triclorofluorometano, 
diclorodifluorometano. 

INFORMAÇÃO AO PACIENTE 
Guarde o medicamento em temperatura ambiente (15°C a 30°). A lata de Clenil® 
Compositum é pressurizada; não tentar furá-la, quebrá-la ou queimá-la mesmo quando 
vazia. Não expor a fontes de calor. Nunca use remédios após prazo de validade impresso 
na caixa. O prazo de validade é de 36 meses. Clenil® Compositum é indicado tanto 
para tratamento quanto para prevenção das crises asmáticas; sua ação já se faz notar 
logo após a primeira dose, que poderá ser ajustada pelo médico. O salbutamol tem ação 
exclusivamente nas vias respiratórias. Portanto, não tem efeitos como batedeira, por 
exemplo, produzidos por outros produtos. A beclometasona é um corticóide que, se usado 
nas doses recomendadas pelo seu médico, não tem ação maléfica sobre o organismo, só 
agindo na vias respiratórias. No caso de gravidez, informe seu médico.  
O tratamento com Clenil® Compositum não deverá ser interrompido sem o conhecimento 
do médico, pois poderá haver piora do quadro.   
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 
NÃO TOME REMÉDIO SEM CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, POIS PODE SER 
PERIGOSO PARA SUA SAÚDE. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Clenil® Compositum é uma associação de broncodilatador, o salbutamol , com um 
corticosteróide de ação tópica, o dipropionato de beclometasona. O salbutamol é 
caracterizado por uma rápida e segura ação anti-espasmódica brônquica, que determina 
uma pronta melhora da função respiratória. A ação do salbutamol se dá efetivamente na 
musculatura brônquica, sem provocar efeito cardiocirculatório indesejável. 
De outra parte, o dipropionato de beclometasona controla a hiper-atividade brônquica, 
reduzindo o edema e a hipersecreção, inibindo progressivamente o surgimento do 
broncoespasmo. Portanto, os dois princípios ativos se completam e se potencializam.  
A atividade do dipropionato de beclometasona é limitada ao nível da árvore brônquica 
sem causar efeito geral e, portanto, sem inibir a função supra-renal. A fim de obter pleno 
sucesso terapêutico, é importante que o paciente siga atentamente a instrução de uso e 
aprenda a inalar corretamente o medicamento. 
Indicações: 
Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, acompanhadas de broncoespasmo, assim 
como para a prevenção e tratamento da asma brônquica e demais condições de 
broncoestenose. 



Contra-Indicações: 
Deve-se evitar o uso do produto em pacientes com tuberculose pulmonar. 

Precauções: 
Durante a gravidez e lactação o produto só deverá ser administrado em caso de 
necessidade premente e sob rígido controle médico. O uso prolongado poderá permitir a 
instalação de monilíase orofaríngea, que poderá ser tratada normalmente com 
alcalinizantes ou antimicóticos locais, sem a interrupção do tratamento. 

Posologia: 
Será ajustada pelo médico em cada caso, sendo indicada uma posologia normal de 2 a 4 
doses ao dia, que poderá ser elevada até 4 a 6 doses ao dia durante um período de até 
10 dias. 

Para permitir a aplicação do medicamento Clenil® Compositum é necessário à utilização 
de um dispositivo. Há disponível dois tipos: bocal ou dispositivo Jet. Verifique com o seu 
médico qual o mais indicado pra você. 

Instruções de uso do Dispositivo em L (bocal): 

 

1- Tirar a tampa de proteção; 
 

 
2- Segurar em posição vertical, com o bocal para baixo como 

indicado na figura; 
 

 
3- Agitar energicamente, sem apertar; 
 

 

4- Fazer uma expiração completa e colocar o bocal entre os 
lábios bem fechados; 

 

 
5- Inspirar demorada e profundamente, somente com a boca 

e simultaneamente apertar uma só vez. Segurar a 
respiração o maior tempo possível; 

 

 6- Terminada a inalação, fechar o bocal com  a tampa de 
proteção. O bocal deve estar sempre limpo. A limpeza 
deve ser efetuada com água morna, após ter extraído a 
“bombinha”. 

 



 

Instruções de uso do dispositivo Jet: 

 
1. Encaixar o frasco no dispositivo;  

   

 

 

2. Retirar a tampa protetora;  

 

 

3. Agitar vigorosamente;  

 

 

4. Expirar completamente e introduzir a extremidade 
do dispositivo JET® na boca;  

 

 5. Acionar o aerossol apenas uma vez, inspirar e reter 
o ar por alguns segundos após a inalação. Se o seu 
médico indicou uma posologia superior a uma 
administração, repita o procedimento;  

 

 

6. Recolocar a tampa de proteção no dispositivo JET 

 

O dispositivo JET® foi desenvolvido exclusivamente para os aerossóis da Farmalab 
Chiesi. A utilização de aerossóis diferentes daqueles mencionados anteriormente, 
resultarão em problemas de adaptação da válvula ao dispositivo JET®, o que causará a 
perda do produto e diminuição da eficácia em função da não precisão das doses 
administradas.  



Dispositivo JET proporciona uma maior facilidade na aplicação, principalmente para 
pacientes idosos e crianças, facilitando também a deposição das partículas do 
medicamento nos pulmões. 

 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 

Lote, Data de Fabricação e Validade: VIDE CARTUCHO. 

 

 

 
FARMALAB Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda. 
Uma empresa do Grupo Chiesi Farmaceutici SpA. 
Rua Dr. Giacomo Chiesi, nº 151 – Estrada dos Romeiros Km 39,2  
Santana de Parnaíba – SP  
CNPJ   61.363.032/0001-46 – ® Marca Registrada – Indústria Brasileira 
Reg. MS nº 1.0058.0077  
Farmacêutica Responsável: C.M.H. Nakazaki  - CRF-SP nº 12.448 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): 0800 11 45 25 
www.chiesibrasil.com.br 
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