HYDROCORTISON-17-BUTYRAAT

De TRUE TEST 36 geeft aan dat u een contactallergie hebt voor
hydrocortison-17-butyraat.

WAARMEE MOET U OPPASSEN?

Hydrocortison-17-butyraat is een klasse 2 corticosteroïd, welke wordt gebruikt
in op recept verkrijgbare zalven, crèmes, tabletten of injectiepreparaten, om
ontstekingsreacties te behandelen. Frequent of langdurig huidcontact met
hydrocortison-17-butyraat kan leiden tot contactdermatitis, ook wel allergisch
contacteczeem genoemd. Een contactallergie voor corticosteroïden kan moeilijk
te diagnosticeren zijn.

Vermijd producten die een van de volgende (merk)namen vermelden in de
ingrediëntendeclaratie, op het MSDS of op de verpakking:
• Locoid®
• Hydrocortisonbutyraat
• Hydrocortisone-17-butyrate
• Hydrocortisone butyrate

WAAR TREFT U HYDROCORTISON-17-BUTYRAAT AAN?

Let op: deze lijst kan onvolledig zijn.

Op het werk
• bij de productie en toediening van medicijnen

U kunt ook allergisch reageren op kruisreagerende corticosteroïden uit dezelfde
groep1:

Thuis:
• rectale suspensies tegen ontstekingsreacties
• oor- neus en oogdruppels tegen lokale ontstekingsreacties
• crèmes en zalven tegen eczeem en andere lokale onstekingsreacties
• bij de toediening van medicijnen

hydrocortison acetaat, hydrocortison
Als u een corticosteroid voorgeschreven krijgt, overleg met uw arts of apotheker
of dit corticosteroid geschikt is voor u. Controleer de ingrediëntendeclaratie zelf
ook altijd op het voorkomen van één van de hierboven genoemde namen.

HOE VERMIJDT U CONTACT MET HYDROCORTISON-17-BUTYRAAT?
• V ermijd het gebruik van geneesmiddelen die hydrocortison-17-butyraat en
kruisreagerende corticosteroiden bevatten.
• Informeer uw arts en apotheker dat u allergisch bent voor hydrocortison17-butyraat en vraag of zij een product gebruiken vrij van dit allergeen, ook
als u in het buitelnand bent.
• Controleer altijd de etiketten van geneesmiddelen. Indien er geen informatie
op het etiket staat, vraag ernaar bij de apotheek, arts, drogist of bij de
producent.
• Houd er rekening mee dat als anderen (bijvoorbeeld binnen uw gezin),
medicijnen gebruiken die deze stof bevatten, er overdracht via huid tot huid
contact bij u kan optreden.
Als u vermoedt dat u aan contact met hydrocortison-17-butyraat blootstaat op uw
werk, vraag dan bij uw werkgever naar de betreffende veiligheidsinformatiebladen
(Material Safety Data Sheets / MSDS).
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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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