
Barnläkemedelsinstruktion sid1 (3)

Budesonid inhalation

(ex Pulmicort), för nebulisation

AERONEB: 
Ordinerad dos budesonid blandas med NaCl 9 mg/mL till en total volym om 2 
mL. 

AIOLOS:
Ordinerad dos budesonid blandas med NaCl 9 mg/mL till en total volym om 2 
mL. Maxvolym 8 mL. 

MAXIN: 
Budesonid suspension för nebulisator ges outspädd i MAXIN, 2 mL. 
Inhalationstid beror på styrka på lösningen och ordinerad dos. 

Kan vid behov kombineras och ges tillsammans med salbutamol (ex 
Ventoline) och/eller ipratropiumbromid (ex Atrovent) för nebulisation. Får ej 
blandas med adrenalin.
Obs! Fördubblad inhalationstid vid samtidig administrering i Maxin.

Administreringssätt

AERONEB: 
Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,1 mL.

AIOLOS:
Inhalera tills behållaren är "tom". Restvolym ca 0,5 ml. 

MAXIN:
Inhalera i första hand via munstycke eller mask som sluter tätt mot ansiktet. 
I andra hand  flöda med mask eller slang 1 cm från näsa och mun.
Maxin nebuliserar 0,2 – 0,25 mL/min. Inhalationstiden styr vilken mängd 
läkemedel patienten får i sig.

Vanlig indikation och dos

Nyfödda/spädbarn med bronkopulmonell dysplasi = BPD
AERONEB

0,25 - 0,5 mg x 2

Text0:OBS! Budesonid finns i olika styrkor.

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes. 
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Barnläkemedelsinstruktion sid2 (3)

Budesonid inhalation

(ex Pulmicort), för nebulisation

Referens/Länk

Hållbarhet  preparat:

Budesonid (ex Pulmicort) (Registrerad Produkt)

0,125 mg/mL, Suspension för nebulisator

Hållbar: Öppnad endosbehållare 12 tim i rumstemperatur. Öppnat kuvert  3 
månader. Ljuskänsligt.Vid blandning med andra vätskor bör lösningen 
användas inom 30 minuter 

FASS , Hämtat: 2015-10-01
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress Barnallergisektionen Stencil Akut astma behandling, Hämtat: 2016-
02-12
http://www.barnallergisektionen.se/stenciler_nya06/d9_akut%20astma.pdf

Rekommendation  ,(Grade 1B), Hämtat: 2015-10-01
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Barn med obstruktiva luftrörsbesvär
AIOLOS

0,25 - 1 mg x 2 - 4

MAXIN

Inhalationstid beror på lösningens styrka samt ordinerad dos. 
4 minuters inhalation ger 1 mL.
8 minuters inhalation ger 2 mL.

Ovanstående hållbarhet gäller även för 0,25 mg/mL samt 0,5 mg/mL suspension 
för nebulisator. 

Nyfödda ska inhalera med ögonmask. 

Skölj munnen efter administrering och tvätta där masken legat mot ansiktet. 

Får blandas med salbutamol (ex. Ventoline) och/eller ipratropiumbromid (ex. 
Atrovent) för nebulisation. Får ej blandas med adrenalin.

Detta blad gäller för budesonidinnehållande produkter med styrkorna 0,125 alt 
0,25 alt 0,5 mg/mL suspension för nebulisation.

Övrig information

Substansspecifika uppgifter
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Budesonid inhalation

(ex Pulmicort), för nebulisation

Budesonide, R03BA02
http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POF1UANGZVERT1&UserTypeID=0
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