
Til patienter og pårørende

med airomir/ventoline

Behandling på spacer

Børne- og ungeklinikken

Vælg billede

Vælg farve

Kvalitet Døgnet Rundt



Hvilke bivirkninger har Airomir/
Ventoline ?
 

Man kan få hjertebanken og indre uro

og ryste på hænderne.

Bivirkningerne ved det går hurtigt

over igen, og de er ikke farlige.

Hvad skal man passe på ?

 

• Hvis dit barn ikke får der bedre af

det

• Hvis det virker i mindre end 2 timer

•  Hvis der er behov for det mere end

8 gange i døgnet Skal dit barn ses

af en læge og måske på sygehuset

 

Læs evt:link til:

WWW.sygehussonderjylland. dk/ast-

maskole

www.astma-allergi.dk

Symptomerne på astma / ast-
matisk bronkitis:
 

• Hvæsende og pibende vejrtrækning,

ofte i forbindelse med en luftvejsin-

fektion.

• Øget slimdannelse i barnets luft-

veje.

• Dit barn kaster slim op.

• Hoste gennem længere tid.

• Natlig hoste og urolig søvn.

•  Anfald af åndenød, ofte i forbin-

delse med anstrengelse,gråd og lat-

ter.

• Hyppige lungebetændelser.
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Behandling ved udskrivelse:

 

Akut medicin (blå):

 

______________________________

 

______________________________

 

Fast forebyggende (brun,orange)

 

____________________________

 

 

______________________________

Andet medicin:

 

Før anstrengelse(10-15 min):

 

____________________________

 

____________________________
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Plan for nedtrapning af den
akutte medicin:
 

Hastigheden afhænger af dit barns

symptomer:

 

Dag 1 + 2 Hver 3. time om dagen og

ved behov om natten

 

Dag 3 + 5 Hver 4. time om dagen og

ved behov om natten

 

Dag 6 + 7 Morgen - Middag - Aften

 

Herefter: Kun hvis barnet hoster eller

har lyd på vejrtrækningen.

 

NB: Den forbyggende brune me-
dicin skal fortsætte i den
angivne dosis til andet er aftalt
med lægen.
 

Ved et akut anfald af besværet/
hvæsende vejrtrækning :
 

Skal du give dit barn blå medicin via

spacer

hver 20 min, 2 - 4 gange. Ved

manglende effekt efter 2 gange eller

utilstrækkelig effekt efter 1 time eller

behov for inhalationer hyppigere end

hver 2. time bør der tages lægekon-

takt.

Ved forkølelse, lettere åndenød,

tiltagende hoste ( især om natten),

eller hvæsende vejrtrækning om

natten, eller andre tegn til forværring

af barnets astma, skal du give.

 

Akut medicin (blå):
 

Skal ofte gives hver 3. time til at be-

gynde med.

Ved bedring aftrappes til hver 4 - 6

time og når episoden er ovre ophører

behandling.

 

Skriv i kalenderen ( på bagsiden), når

du tager akut medicin !!!

 

Rengøring:

 

Spaceren skal ved daglig

brug vaskes 1 gang om ugen.

Masken skal evt. vaskes hyppigere.

Den skilles ad i 5 dele (maske, spacer,

mundstykke, blå ventil og blåt

endestykke).

Delene lægges i varmt sæbevand i

15 minutter.

Alle delene stilles til dryptørring på et

viskestykke e.lign.

 

Når delene er helt tørre, samles

spaceren igen. Vær opmærksom på at

den tynde blå ventil monteres rigtigt

på de 4 plastikspidser, samt at

mundstykket er skruet helt på.
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Huskeliste
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Egne Noter
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