Information til patienten

Mannitol-test. Astmakontrol

Hvad er formålet med undersøgelsen:
Formålet med undersøgelsen er en vurdering af, om du har din astma under kontrol.
Kontrollere om din astma behandling hjælper dig.
Undersøgelsen afslører, om dine luftrør fortsat er særlige følsomme.
Forberedelse til undersøgelsen:
Du må ikke ryge i 6 timer før undersøgelsen.
Du må ikke indtage koffein såsom cola, kaffe, the, energidrikke og chokolade før
undersøgelsen på dagen.
Du bør være udhvilet og ikke have været udsat for større fysisk anstrengelse inden
undersøgelsen.
Hvis du har haft en infektion i luftvejene i de sidste 3 uger
før undersøgelsen, skal du kontakte os, da undersøgelsen i så fald må udsættes.

Medicin:
Du må

ikke tage din lungemedicin om morgenen på undersøgelsesdagen.
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Hvad er Mannitol:
Mannitol er et sukkerstof.
Mannitol virker ved at trække væske ud af slimhinden i luftvejene, og det
kan give tørhed i svælget, hoste og øget slimproduktion. Du kan opleve
åndenød, en forbigående forsnævring af luftvejene, hvis dine luftveje er
følsomme.

Hvordan foregår testen:
Mannitol gives som inhalationspulver i kapsler.
Du inhalerer Mannitol gennem en inhalation i stigende doser.
Din lungefunktion følges nøje mellem hver inhalation og når målingen
viser at et astmaanfald er på vej (at en forsnævring af luftvejene er på
vej) standses undersøgelsen og der gives straks astmamedicin.
Astmamedicinen udvider luftvejene igen. Du når derfor kun at få lette
vejrtrækningssymptomer.
Hvor længe varer undersøgelsen:
Undersøgelse og observationsperioden er 1–2 timer.
Bivirkninger.
Ved inhalering af Mannitol kan der opstå forbigående hoste, åndenød
(astmasymptomer), kvalme, hovedpine og ømhed i næse og hals.
Der er ingen senreaktion.
Forholdsregler efter undersøgelsen
Ingen.
Undersøgelsen udføres i Klinik for Lungesygdomme Skive
Med venlig hilsen Personalet i Klinik for Lungesygdomme
Telefonnummer: 7844 8010 eller 78448022

Regionshospitalet
Medicinsk Afsnit 2 Regionshospitalet Viborg
Heibergs Allé 4, 8800 Viborg. Tlf. direkte 7844 8110.
Klinik for Lungesygdomme Regionshospitalet Skive
Resenvej 25, 7800 Skive. Tlf. direkte 7844 8010.
www.hospitalsenhedmidt.dk

Viborg, Skive
Medicinsk Afdeling
Lungemedicin

