Stoppen met medicijnen
voor een spirometrie
met medicinale effecten

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U krijgt binnenkort een spirometrie met medicinale effecten.
Hiervoor is het nodig dat u stopt met de medicijnen die hierna
worden genoemd. Meer informatie over de test leest u in de folder
‘Longfunctieonderzoeken’.


Minimaal 8 uur vóór de spirometrie
U stopt met de kortwerkende longmedicijnen.

-

Airomir
Atrovent
Ventolin

(Salbutamol)
(Ipratropiumbromide)
(Salbutamol)



Minimaal 12 uur vóór de spirometrie
U stopt met de kortwerkende longmedicijnen.
- Berodual
(Ipratropiumbromide/
Fenoterolhydrobromide)
- Berotec
(Fenoterol)
- Bricanyl
(Terbutaline)
- Combivent
(Salbutamol/Ipratropium)



Minimaal 24 uur vóór de spirometrie
U stopt met de langwerkende longmedicijnen.
- Aerivio Spiromax
(Salmeterol/Fluticason)
- AirFluSal Forspiro
(Salmeterol/Fluticason)
- Atimos
(Formoterol)
- Bufoler Easyhaler
(Formoterol/Budesonide)
- Busalair Axahaler
(Salmeterol/Budesonide)
- Duaklir Genuair
(Aclidiniumbromide/
Formoterol)
- DuoResp Spiromax
(Formoterol/Budesonide)
- Eklira Genuair
(Aclidiniumbromide)
- Elpenhaler
(Salmeterol/Fluticason)
- Flutiform
(Fluticason/Formoterol)
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Foradil
Foster
Oxis
Semprex
Seretide
Serevent
Singulair
Symbicort
Tavegil
Vincion

(Formoterol)
(Formoterol/Beclometason)
(Formoterol)
(Acrivastine)
(Salmeterol/Fluticason)
(Salmeterol)
(Montelukast)
(Formoterol/Budesonide)
(Clemastine)
(Salmeterol/Fluticason)

Minimaal 48 uur vóór de spirometrie
U stopt met de langwerkende longmedicijnen.
- Anoro
(Umeclidinium/Vilanterol)
- Daxas
(Roflumilast actieve
metaboliet)
- Incruse Ellipta
(Umeclidinium)
- Onbrez
(Indacaterol)
- Relvar
(Vilanterol/Fluticason)
- Seebri
(Glycopyrronium)
- Spiolto Respimat
(Tiotropium/Olodaterol)
- Spiriva
(Tiotropium bromide)
- Striverdi Respimat
(Olodaterol)
- Theolair
(Theofylline)
- Tiotrus
(Tiotropium bromide)
- Trelegy Ellipta
(Fluticason/Umeclidinium/
Vilanterol)
- Trimbow
(Beclometason/Formoterol/
Glycopyrronium)
- Trixeo Aerosphere
(Budesonide/Formoterol/
Glycopyrronium)
- Ultibro
(Indacaterol/Glycopyrronium)
- Unilair
(Theofylline)



U hoeft niet te stoppen met:
- Alvesco
- Flixotide
- Lomudal
- Pulmicort
- Qvar
- Tilade
- Neussprays
- Andere medicijnen

(Ciclesonide)
(Fluticason)
(Cromoglicinezuur)
(Budesonide)
(Beclometason)
(Nedocromil)

Twijfelt u over een medicijn? Bel dan gerust voor overleg naar de
afdeling Longfunctie, tel. (078) 652 33 28. Dat kan van maandag tot
en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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