BUDESONIDE

De TRUE TEST 36 geeft aan dat u allergisch bent voor budesonide.
Budesonide is een ontstekingsremmend corticosteroïd welke wordt gebruikt in
inhalatiemedicijnen, neusspray, tabletten of injecties, maar kan ook in andere
vormen voorkomen. Niet al deze medicijnen zijn in Nederland verkrijgbaar.
Frequent of langdurig huidcontact met budesonide kan leiden tot
contactdermatitis, ook wel allergisch contacteczeem genoemd.

In Nederland voorkomende (merk)namen van budesonide bevattende
geneesmiddelen1: AirBuFo, BiResp, Budenofalk, Budesonide, Bufoler, Busalair,
Cortiment, DuoResp, Entocort, Jorveza, Orbufox, Pulentia, Pulmicort, Rhinocort,
Symbicort, Zephirus.
Let op: deze lijst kan onvolledig zijn.
U kunt ook allergisch reageren op andere corticosteroïden2:

WAAR TREFT U BUDESONIDE AAN?
Op het werk
• bij de productie en toediening van medicijnen
Thuis:
• inhalatiemedicijnen bij o.a. astma
• rectale suspensies voor de behandeling van colitis en gerelateerde
aandoeningen
• oor- neus en oogdruppels tegen ontstekingsreacties
• crèmes en zalven tegen eczeem en onstekingsreacties
• bij de toediening van medicijnen

amcinonide, triamcinolonacetonide, fluocinolonacetonide, fluocinonide,
halcinonide
aclomethasondipropionaat,
hydrocortisonbutyraat
en
betamethasonvaleraat
Let op: deze lijst kan onvolledig zijn.
Als u een corticosteroïd voorgeschreven krijgt, overleg met uw arts of apotheker of
dit corticosteroïd geschikt is voor u. ook als u een product in het buitenland heeft
gekocht. Controleer de ingrediëntendeclaratie zelf ook altijd op het voorkomen
van één van de hierboven genoemde namen.

HOE VERMIJDT U CONTACT MET BUDESONIDE?
• V ermijd het gebruik van geneesmiddelen die budesonide of
kruisreagerende corticosteroiden bevatten.
• Informeer uw arts en apotheker dat u allergisch bent voor budesonide en
vraag of zij een product voorschrijven zonder dit allergeen.
• Controleer altijd de etiketten van geneesmiddelen die u voorgeschreven
krijgt. Indien er geen informatie op het etiket staat, vraag ernaar bij
apotheek, arts, drogist of bij de producent.
• Informeer uw arts(en) en apotheker dat u allergisch bent voor budesonide,
ook als u in het buitenland bent.
Als u vermoedt dat u aan contact met budesonide blootstaat op uw werk, vraag
dan bij uw werkgever naar de betreffende veiligheidsinformatiebladen (Material
Safety Data Sheets / MSDS).

WAARMEE MOET U OPPASSEN?
Vermijd producten die een van de volgende namen vermelden in de
ingrediëntendeclaratie, op het MSDS of op de verpakking:
• budesonide
• (11-beta,16-alpha)-16,17-(Butylidenebis(oxy))-11,
21-dihydroxypregna-1,4- diene-3,20-dione
• (RS)-11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1, 4-diene-3,20-dione
cyclic 16,17-acetal met butyraldehyde
• 16-alpha,17-alpha-butylidenedioxy-11-beta, 21-dihydroxy1,4-pregnadiene-3, 20-dione

Referenties:
1.
www.cbg-meb.nl
2.
www.huidarts.com/allergenen/budesonide
Deze informatie is slechts bedoeld als een aanvulling op de informatie die u hebt gekregen van uw arts en dient niet ter vervanging daarvan.
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