
مقدار و نحوه مصرف دارو :

بودزوناید

بودانوز

شکل دارویی :

دسته دارویی :

مصرف در دوران بارداري و شیر دهی :

عوارض جانبی:

شرایط نگهداري دارو :

موارد مصرف و آثار درمانی :

®Budanose
Budesonide            

بودزوناید 64 میکروگرم در هر دوز

اسپري بینی

کورتیکواستروئید ( به صورت استنشاقی از راه بینی )

     رینیت (آبریزش بینی) آلرژیک فصلی و مزمن

     رینیت (آبریزش بینی) وازوموتور

     درمان پولیپ بینی

بزرگساالن : رینیت آلرژیک : معموال ً دوز اولیه به صورت یک پاف صبح و شب ، و یا دو پاف صبح ها در هر سوراخ بینی می باشـد . دوز اولیه می تواند تا 256 میکروگرم 

(4 پاف) در روز باشد . در صورت مشــــاهده اثر مثبت، دوز نگهدارنده صبح ها یک پاف در هر سوراخ بینی است . درمان می تواند تا سه ماه ادامه پیدا کند . پولیپ بینی : 

صبح و شب یک پاف در هر سوراخ بینی

کودکان : براي کودکان زیر 6 سال شواهد کافی از مصرف این دارو وجود ندارد و در کودکان باالي 6 سال می تواند همانند بزرگساالن مصرف شود .

ابتدا بطري را به خوبی تکان دهید. (تصویر 1) درپوش بطري را بردارید. (تصـویر 2) در صورتی که دارو را براي اولین بار استفاده می کنید و یا مدت زیادي از آخرین دوره 

مصرف شما می گذرد، در حالی که سر افشـانه را دور از خودتان نگه داشته اید، چندین بار عمل اسپري کردن را مطابق تصـویر تکرار کنید تا محتویات به طور یکنواخت 

خارج شوند. (تصویر 3) پیش از اسپري کردن داخل بینی، محتویات بینی خود را خارج کنید. ( تصـویر 4) سررا کمی به جلو متمایل کنید (تصـویر 5). مطابق شکل یک 

سوراخ بینی خود را ببندید و سر افشانه را در سوراخ دیگر بینی قرار دهید و به تعداد مناسب اسپري کنید. همین کار را براي سوراخ دیگر بینی تکرار کنید. (تصویر 6) 
راهنماییهاي عمومی :

      این دارو براي بیماري فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداري کنید . 

      اثر این دارو بعد از گذشت چند روز نمایان می شود .

      در صورتی که آثار بهبودي پس از دو هفته از شروع درمان مشاهده نشد ، مجدداً به پزشک خود مراجعه کنید .

      در درمان رینیت فصلی بهتر است دارو را قبل از مواجهه با آلرژن ها مصرف کنید.

موارد احتیاط و هشدارها :

-   ابتال به عفونت چشم یا دیابت  

-   ابتال به گلوکوم یا آب مروارید

     قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید : 

-   در صورت مصرف کورتیکواستروئیدها به علت سابقه آسم، آلرژي یا راش پوستی

-   در صورت ابتال یا مواجهه با فرد مبتال به سل، آبله مرغان، سرخک

-   در صورت خونریزي شدید یا متعدد از بینی و یا افرادي که اخیرا ً دچار زخم، جراحت و یا عمل جراحی بینی شده اند.

     رشد کودکان در حین درمان با کورتیکواسترویید ها، مرتباً  باید توسط پزشک پایش گردد .

 در صورتی که در حین درمان بیمار دچار عالئم بینایی مانند تاري دید و اختالل در دید گردد، چشــم باید از نظر گلوکوم، آب مروارید و یا بیماري هاي نادري مانند 

کوریورتینوپاتی مرکزي، توسط چشم پزشک بررسی شود .

این دارو در گروه B  از رده بندي FDA قرار دارد . عارضه خاصی بر روي جنین در دوران بارداري نشان نداده است . ترشح این دارو در شیر بسـیار کم بوده و نوزاد به 

میزان بسیار کمی در معرض دارو قرار می گیرد .

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض نا خواسته نیز بشـود ؛ اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ، در صورت 

مشــاهده پزشک خود را مطلع سازید . این دارو عوارض جانبی مانند خونریزي از بینی ، زخم بافت مخاطی ، حســـاسیت ، شوك آنافیالکســـی ، تاري دید ، زخم و 

پرفوراسیون بینی ، اسپاسم عضالنی ، سرکوب آدرنال و تاخیر در رشد ، در پی دارد .

تداخلات دارویی :

 در مطالعات ، این دارو تاثیري بر داروهاي کنتراسپتیو با دوز کم نشان نداده است .

این دارو بر روي آنزیم CYP3A4  تاثیرگذار است . بنابراین در مصـرف طوالنی مدت می تواند با برخی از داروهاي مهارکننده آن مانند ایتراکونازول ، کتوکونازول ، 

کالریترومایسین ، مهارکننده هاي آنزیم پروتئاز HIV  (مانند ایندیناویر) تداخل ایجاد کرده و عوارض کورتیکواستروئیدي دارو افزایش می یابد .

موارد منع مصرف :

در صورت سابقه حساسیت به دارو یا سایر مواد جانبی موجود در محصول .

دارو را دور از نور و در دماي کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداري نمایید و از یخ زدگی محافظت کنید .

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداري کنید .

بسته بندي :
®

شرکت داروسازي رها اسپري بینی بودزوناید را با نام تجاري بودانوز درون جعبه به همراه برگه راهنما بسته بندي و به بازار عرضه می نماید .

     در درمان طوالنی مدت رینیت فصلی الزم است، سالمت مخاط بینی هر 6  ماه بررسی شود .

     در شرایط نارسایی و کاهش عملکرد کبد، حذف دارو از بدن به کندي صـورت گرفته و غلظت آن در خون افزایش می یابد. در این شـرایط الزم اسـت بیمار از نظر 

ظهور عوارض جانبی کورتون ها پایش گردد .

     در صورت بروز عالئم عفونت مانند تب حاد در حین مصرف دارو، حتما به پزشک مراجعه کنید. 

     در بیمارانی که دچار عفونتهاي قارچی و ویروسی مجاري تنفسی هستند مصرف این دارو باید با احتیاط صورت گیرد.

   در بیمارانی که کورتیکواستروئید خوراکی به فرم استنشــاقی تبدیل شده است، در صورتی که اختالالت محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال مورد انتظار باشد، 

بیمار باید پایش گردد .

 افزایش دوز و افزایش زمان مصـــــــرف ممکن است در برخی از افراد باعث بروز آثار ناخواسته اي شود، مانند: سندروم کوشینگ، عالئم شبه کوشینگ، سرکوب 

آدرنال، تاخیر رشد در کودکان و نوجوانان، آب مروارید، گلوکوم،همچنین اختالالت روانی و رفتاري مانند مشکالت سایکوموتور، اختالل خواب، اضطراب، افسردگی و 

پرخاشگري (به خصوص در کودکان)
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یک ماه پس از باز شدن درپوش ظرف، باقیمانده را دور بریزید.

از قرار دادن دارو در یخچال خودداري نمائید.
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