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VANLIG INDIKATION OCH DOS
Aktiv, mild till måttlig Crohns sjukdom i ileum och colon ascendens

Vid feber, påfrestningar och andra stressituationer kan dosen behöva höjas, 
alternativt kan ett tillägg av systemisk glukokortikosteroid ges.

Depotkapsel/depottablett, barn från 8 år:
(3 -) 9 mg x 1 på morgonen under 8 veckor. Därefter trappas dosen ned gradvis 
under 2 veckor inför utsättning. 

Enterokapsel, barn från 8 år:
(3 -) 9 mg x 1 alt. 3 mg x 3 under 8 veckor. Därefter trappas dosen ned gradvis 
under 2 veckor inför utsättning.

Enterogranulat, barn från 8 år:
9 mg x 1 på morgonen under 8 veckor. Därefter trappas dosen ned gradvis 
under 2 veckor inför utsättning.

Långtidsbehandling med budesonid rekommenderas inte. Behandlingen bör ej överstiga 3 
månader. 

Budesonid kan hämma tillväxt hos barn och ungdomar. Kontroll av längdtillväxt 
rekommenderas.

Nedsatt leverfunktion leder till att den systemiska biotillgängligheten ökar för budesonid.

Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med infektioner, diabetes mellitus, 
magsår, osteoporos, hypertension, glaukom eller katarakt samt patienter med hereditet 
för diabetes eller glaukom.

Mässling och vattkoppor kan få ett förvärrat förlopp hos en patient som behandlas med 
orala glukokortikosteroider, försiktighet bör iakttas så att patienten inte smittas av dessa 
sjukdomar under behandlingens gång.

ÖVRIG INFORMATION

Depotkapsel 3 mg (ex Entocort)
Depottablett 9 mg (Cortiment)
Enterokapsel 3 mg (Budenofalk)
Enterogranulat 9 mg (Budenofalk)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERING

Oralt: 
Depotkapslarna, depottabletterna samt enterogranulatet ska sväljas hela och intas på 
morgonen.

Depottabletterna får inte krossas eller tuggas. 

Enterokapslarna samt enterogranulatet tas ca 30 min innan måltid.

Enterogranulatet läggs på tungan och sväljes helt, med mycket vätska (t.ex. ett glas 
vatten). Granulatet får inte tuggas eller krossas.

Vid sväljsvårigheter kan depotkapseln öppnas och innehållet blandas i vatten, eller annan 
dryck med pH under 5,5 som t.ex. äppeljuice eller apelsinjuice, för omedelbar 
administrering. Kornen får inte tuggas eller krossas.

Enteralt: 
Depotkapselns innehåll kan slammas upp i vatten för omedelbar administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Budesonid (registrerad produkt)

 Depotkapsel, hård

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras i rumstemperatur. 

 Enterogranulat till oral suspension, dospåse

Förvaras i rumstemperatur. 

 Depottablett

Förvaras vid högst 30 °C. 

 Enterokapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur. 
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REFERENS/LÄNK

BNF-C 
http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

FASS 
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering
https://www.lakemedelshantering.se/

Micromedex 

PubMed PMID Escher JC; European Collaborative Research Group on Budesonide in 
Paediatric IBD. Budesonide versus prednisolone for the treatment of active Crohn's 
disease in children: a randomized, double-blind, controlled, multicentre trial. Eur J 
Gastroenterol Hepato
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15095852

Rekommendation , (Grade 2B)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, 
Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar
http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/
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