Verkorte productinformatie Qvar® Extrafijne Aërosol
Samenstelling: Qvar® Extrafijne Aërosol:Qvar® Extrafijne Aërosol 50 Inhalator, Autohaler™,
AeroChamber Plus™ met Flow-Vu™ en Qvar® Extrafijne Aërosol 100 Inhalator, Autohaler™,
AeroChamber Plus™ met Flow- Vu™ bevatten 200 doses beclometasondipropionaat à 50/100
μg per dosis. Therapeutische indicatie: Profylactische anti-inflammatoire behandeling van
astma bronchiale. Dosering: Volwassenen: bij milde tot matig astma: 50-200 μg tweemaal
daags. In ernstige gevallen: tot 400 μg tweemaal daags. De maximaal aanbevolen dagdosis bedraagt 800 μg. De aanbevolen dagdosis van Qvar is een factor 2-2.5 lager dan van de
bestaande CFK-bevattende beclometasondipropionaat aërosolen. Patiënten op een fluticason
inhalator kunnen overgezet worden op dezelfde dagelijkse dosis Qvar tot een maximum van 800
μg per dag. Bij patiënten op een budesonide inhalator kan de dosering gehalveerd worden als ze
overgaan op Qvar. Kinderen van 5 jaar en ouder: bij mild tot matig astma: 50 μg tweemaal daags.
In ernstige gevallen: 100 μg tweemaal daags. De maximaal aanbevolen dagdosis bij kinderen
bedraagt 100 μg tweemaal daags. Als het gebruik van een voorzetkamer noodzakelijk is, kan de
AeroChamber Plus™ met Flow-Vu™ voorzetkamer gebruikt worden. Hierdoor blijft de extrafijne
dosis-aërosol gehandhaafd. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor één der bestanddelen,
longtuberculose, herpes simplex en status astmaticus. Waarschuwingen en voorzorgen: Qvar
is niet geïndiceerd voor de onmiddellijke verlichting van astma-aanvallen of status astmaticus.
Bijwerkingen: In het doseringsgebied van 100-800 μg per dag bevinden de waarden voor de
bijnierschorsfunctie zich in het normaalwaarde-gebied. Tijdens het gebruik van beclometasondipropionaat per inhalatie kan incidenteel heesheid optreden. In zeldzame gevallen zijn bronchospasmen na de inhalatie, candidiasis van de mondkeelholte of overgevoeligheidsreacties gemeld.
In een enkel geval is misselijkheid gemeld. Farmacokinetiek: Depositie: meer dan 55% van de
hoeveelheid die het mondstuk verlaat komt in de long en een klein deel - minder dan 35% - slaat
neer in de oropharynx. Afleverstatus: U.R. De Qvar® Extrafijne Aërosol Inhalator, Autohaler™,
AeroChamber Plus™ met Flow-Vu™ worden volledig vergoed. Voor prijzen zie KNMP taxe. Voor
nadere informatie over Qvar verwijzen wij naar de geregistreerde SPC. IVAX Farma B.V., Haarlem,
dd 12 oktober 2009. AeroChamber Plus™ met Flow-Vu™ is een trademark van Trudell Medical
International. Teva Nederland, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Tel. (023) 514 71 57. Verkorte
product informatie - versie 10.2009.
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Een meisje met bruine vlekjes
Bespreking en diagnose
U ziet gehyperpigmenteerde bruine maculae; de kleur is te
donker voor café-au-laitvlekken. Dit type vlekken en ook
de anamnese van het vrij snelle ontstaan passen het beste
bij urticaria pigmentosa (maculopapuleuze mastocytose).1
De diagnose kan waarschijnlijker worden gemaakt door het

teken van Darier: bij wrijven over een van de maculae ontstaat ter plekke jeukende urticaria (figuur 2, andere patiënt).
De diagnose urticaria pigmentosa kan op deze klinische gronden betrouwbaar worden gesteld. Bij twijfel kan de diagnose
bevestigd worden door het nemen van een huidbiopt uit de
lesionale huid.1
Bij volwassenen is urticaria pigmentosa vaak progressief en
kan dan op den duur overgaan in de systemische vorm van
mastocytose. Bij kinderen is dat vrijwel nooit het geval: bij
bijna alle kinderen met urticaria pigmentosa blijft het beeld
beperkt tot de huid en dooft het rond de puberteit weer uit.1
Systemische mastocytose komt bij kinderen nauwelijks voor.
Bij het ontbreken van verschijnselen van systemische mastocytose (flushing, braken, diarree) kan aanvullend onderzoek
(serumtryptase, beenmergbiopsie) achterwege blijven.
De therapie bij urticaria pigmentosa bestaat uit uitleg en
geruststelling over het onschuldige karakter van de aandoening en over het gunstige natuurlijk beloop.

Figuur 2 Jongetje van 2 jaar met urticaria pigmentosa op de rug. Bij
het wrijven over een van de vlekjes ontstaat ter plekke jeukende
urticaria (teken van Darier).
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