
Verkorte productinformatie AirBuFo Forspiro 
 
 
Naam: AirBuFo Forspiro 160/4,5 microgram/dosis; AirBuFo Forspiro 320/9 microgram/dosis, 
inhalatiepoeder, voorverdeeld Samenstelling: een geïnhaleerde dosis bevat respectievelijk 160 
of 320 microgram budesonide en 4,5 of 9 microgram formoterolfumaraatdihydraat. Indicaties: 
Astma bij volwassenen en jongvolwassenen in de leeftijd van 12-17 jaar, volwassenen met 
chronische obstructieve longziekte (COPD). Dosering: tweemaal daags 1-2 inhalaties 160/4,5 
microgram/dosis, tweemaal daags 1 inhalatie 320/9 microgram/dosis. Contra-Indicaties: 
Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor een van de hulpstof(fen). 
Waarschuwingen en voorzorgen: Patiënten mogen niet starten met AirBuFo Forspiro tijdens 
een exacerbatie of tijdens verergering van de klachten. Het wordt aanbevolen de dosering 
geleidelijk af te bouwen wanneer de behandeling wordt gestopt. Paradoxaal bronchospasme 
kan optreden, met een onmiddellijke toename van “piepen” of kortademigheid na inhalatie en 
dient direct behandeld te worden met een snelwerkende luchtwegverwijder per inhalatie. Zoals 
bij ieder inhalatiecorticosteroïd kunnen systemische effecten voorkomen, met name bij hoge 
doseringen gedurende langere tijd. De mogelijke effecten op de botdichtheid dienen in 
overweging genomen te worden, vooral bij patiënten met hoge doses tijdens lange periodes en 
risicofactoren op osteoporose. Indien een verstoring van de bijnierfunctie aannemelijk is als 
gevolg van een eerdere systemische corticosteroïdtherapie, moet de nodige voorzichtigheid in 
acht worden genomen als patiënten op AirBuFo Forspiro worden overgezet. Met voorzichtigheid 
toepassen bij patiënten met thyreotoxicose, feochromocytoom, diabetes mellitus, onbehandelde 
hypokaliëmie, hypertrofe obstructieve cardiomyopathie, idiopatische subvalvulaire aorta 
stenose, ernstige hypertensie, aneurysma of andere ernstige cardiovasculaire aandoeningen, 
zoals ischemische hartziekten, tachy-aritmieën en ernstig hartfalen. Voorzichtigheid dient in 
acht te worden genomen bij de behandeling van patiënten met een verlengd QTc-interval. 
Formoterol zelf kan mogelijk een verlenging van het QTc-interval induceren. Bij patiënten met 
actieve of latente longtuberculose, schimmelinfecties of virale infecties van de luchtwegen, dient 
de behoefte aan en de dosering van inhalatiecorticosteroïden opnieuw te worden beoordeeld. 
Om de kans op mondschimmel te verminderen, moet de patiënt geïnstrueerd worden om na 
iedere inhalatie van de onderhoudsdosering de mond met water te spoelen. Zoals bij alle bèta2-
adrenoceptoragonisten moet overwogen worden om bij diabetespatiënten aanvullende 
bloedglucose bepalingen te doen. Indien een patiënt visusstoornissen ontwikkelt, dient te 
worden overwogen de patiënt door te verwijzen naar een oogarts ter beoordeling van mogelijke 
oorzaken, waaronder cataract, glaucoom of zeldzame ziekten zoals centrale sereuze 
chorioretinopathie (CSCR), die zijn gemeld na gebruik van systemische en topische 
corticosteroïden. Het wordt aangeraden de lengte van kinderen die langdurig behandeld worden 
met inhalatiecorticosteroïden regelmatig te meten. Artsen moeten alert blijven op de mogelijke 
ontwikkeling van pneumonie bij patiënten met COPD, omdat de klinische kenmerken van 
dergelijke infecties een overlap vertonen met de symptomen van COPD-exacerbaties. 
Interacties: Het is waarschijnlijk dat sterke CYP3A4-remmers de plasmaspiegels van 
budesonide aanzienlijk verhogen en gelijktijdig gebruik dient vermeden te worden. Indien dit niet 
mogelijk is, dient het tijdsinterval tussen toediening van de remmer en budesonide zo lang als 
mogelijk te zijn. Bèta-blokkers (inclusief oogdruppels) kunnen de effecten van formoterol 
verzwakken of remmen en moeten niet gelijktijdig gegeven worden tenzij het medisch 
noodzakelijk is. Bij gelijktijdige behandeling met kinidine, disopyramide, procainamide, 
fenothiazines, antihistaminica en tricyclische antidepressiva kan het QTc-interval verlengd 
worden en het risico op ventriculaire aritmieën toenemen. L-Dopa, L-thyroxine, oxytocine en 
alcohol kunnen de cardiale tolerantie ten opzichte van bèta2-sympaticomimetica verslechteren. 
Bij gelijktijdige behandeling met MAO-remmers en stoffen met dezelfde eigenschappen kan een 
hypertensieve reactie bespoedigd worden. Er bestaat een toegenomen risico op aritmieën bij 



patiënten die gelijktijdig anesthesie ontvangen met gehalogeneerde koolwaterstoffen. Gelijktijdig 
gebruik van andere bèta-agonisten of anti-cholinergica kan een potentieel additioneel 
bronchusverwijdend effect hebben. Hypokaliëmie kan de neiging tot aritmieën, bij patiënten die 
behandeld worden met digitalisglycosiden, verhogen. Zwangerschap en borstvoeding: Alleen 
wanneer de voordelen opwegen tegen de mogelijke risico’s mag 
budesonide/formoterolfumaraat gebruikt worden tijdens zwangerschap. De laagst mogelijke 
effectieve dosering van budesonide, nodig om een adequate astma controle te waarborgen, 
moet worden gebruikt. Toediening van budesonide/formoterolfumaraat aan vrouwen die 
borstvoeding geven moet alleen worden overwogen indien het verwachte voordeel voor de 
moeder groter is dan enig mogelijk risico voor het kind. Bijwerkingen: De meeste gangbare 
bijwerkingen zijn voorspelbare bijwerkingen van een bèta2-adrenoceptoragonist, zoals tremor 
en palpitaties. Deze zijn mild van aard en verdwijnen binnen een aantal dagen na aanvang van 
de behandeling. Andere vaak voorkomende bijwerkingen zijn candida-infecties in de mond- 
en/of keelholte, pneumonie (bij COPD-patiënten), hoofdpijn, milde irritatie in de keel, hoesten, 
dysfonie inclusief heesheid. Overige informatie: Een overdosering van formoterol zal 
waarschijnlijk leiden tot effecten die typerend zijn voor bèta2-adrenoceptoragonisten zonder dat 
het nodig is om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Er wordt niet verwacht dat acute 
overdosering met budesonide, zelfs in excessieve doseringen, een klinisch probleem zal geven. 
Voor AirBuFO 160/4,5 gelden geen speciale bewaarcondities, AirBuFo Forspiro 320/9 
microgram/dosis dient bewaard te worden beneden 30°C. Registratienummer: RVG 121024,  
RVG 126202 Afleveringsstatus: U.R. Raadpleeg voor de volledige informatie de 
geregistreerde Samenvatting van de Productkenmerken mei 2021, op aanvraag verkrijgbaar bij 
Sandoz BV, Veluwezoom 22, 1327 AH Almere. Verkorte productinformatie oktober 2021 


