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28. Budesonid.     Reviderad 2015 
 

Budesonid 
 

Lapptest har visat att du har kontaktallergi mot budesonid. 
Detta innebär att du riskerar att få eksem om du kommer i direktkontakt med detta ämne. 
Allergin kommer att finnas kvar hela ditt liv men styrkan kan variera med tiden och 
försvagas ju mindre du utsätter dig för ämnet. 
 
Budesonid är ett kortisonämne. Du kan förutom din allergi mot budesonid vara 
överkänslig besläktade kortisonämnen. Sådana förekommer i salvor, krämer och 
droppar men även i injektionsform, inhalationspreparat och tabletter. 
Kortisonprodukter kan endast köpas på apotek. 
 
Om man är allergisk för budesonid brukar man heller inte tåla följande kortisonämnenr: 
Fluocinolon acetonid 
Hydrokortison-17-butyrat 
Triamcinolon acetonid 
 
Det finns många andra kortisonämnen som INTE hör till denna grupp och som kan användas 
om in- eller utvärtes kortisonbehandling blir aktuell. 
 
Just nu (2015) finns enligt FASS ovan angivna kortisonämnen i följande läkemedel: 
 

Budesonid ingår i: 
Assieme Turbuhaler inhalationspulver 
Budenofalk  enterokapsel 
Budesonid Arrow suspension för nebulisator 
Budesonid Orifarm depotkapsel 
Budesonid Teva Pharma suspension för nebulisator 
Budesonid 2care4 suspension för nebulisator 
Bufomix Easyhaler inhalationspulver 
Cortiment  depottablett 
Desonix  nässpray 
DuoResp Spiromax inhalationspulver 
Entocir  depotkapsel 
Entocort  depotkapsel, tablett och rektal lösning 
Giona Easyhaler inhalationspulver 
Novopulmon Novolizer inhalationspulver  
Pulmicort  suspension för nebulisator 
Pulmicort Turbuhaler inhalationspulver  
Rhinocort Aqua nässpray  
Rhinocort Turbuhaler näspulver 
Rilast Turbuhale inhalationspulver 
Symbicort, Turbohaler inhalationspulver 
 

Fluocinolon acetonid ingår i: 
Cetraxal Comp örondroppar 

Synalar  gel, kräm och salva 

 
Hydrokortison-17-butyrat ingår i: 
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Locoid  salva, kräm, lösning 
Locoid Crelo kutan emulsion 
Locoid Lipid kräm 

 
Triamcinolon acetonid ingår i: 
Kenacort-T  injektionsvätska 
Lederspan  injektionsvätsska  
Nasacort  nässpray  
Pevisone  kräm 
Triesence  injektionsvätska 
 
 
 
Det finns ingen garanti för att denna lista är komplett.  
 
Nya produkter kan dyka ofta upp på läkemedelsmarknaden och därför är det viktigt att du 
informerar dina läkare om din budesonid-allergi vid framtida sjukvårdskontakt. 

 

Budesonid   CAS nr 51333-22-3 
Fluocinolon acetonid   CAS nr 67-73-2 
Hydrocortison-17-butyrat CAS nr 13609-67-1 
Triamcinolon acetonid  CAS nr 76-25-5 
 
 
Om du har frågor kontakta………………………………. 

 


