U wordt uitgenodigd voor een
onderzoek van de longen.
De werking van de longen kan op
verschillende wijzen worden
vastgesteld.
Bij de longfunctietest wordt de
hoeveelheid lucht gemeten die u
maximaal kunt in- en uitademen.
Om de snelheid te bepalen, ademt u
door een mondstuk.
Het mondstuk is verbonden met de
computer.
Een klem op de neus verhindert, dat u
door uw neus ademhaalt.
Maar wees gerust, u krijgt regelmatig
korte pauzes zodat u weer normaal
kunt ademen.

Het onderzoek
Het onderzoek is niet pijnlijk en
wordt niet als belastend of onprettig
ervaren. De praktijkondersteuner
(POH) heeft een speciale opleiding
gevolgd om deze test uit te kunnen
voeren.

Het onderzoek duurt 45 tot 60
minuten.

Verhinderd?
Als u om de een of andere reden
verhinderd bent uw afspraak na te
komen, neemt u dan zo snel mogelijk
contact met de praktijk op.

Voorbereiding:
U hoeft niet nuchter te zijn. Komt u
op tijd om rustig en ontspannen met
het onderzoek te beginnen.
Een aantal medicijnen moeten voor
de test gestopt worden (zie
medicijnen).
Ook mag u 1 uur voor het onderzoek
niet roken, 2uur van te voren niet
eten, geen alcohol drinken en geen
zware inspanningen verrichten.

Bij het onderzoek wordt de
hoeveelheid lucht gemeten die u
maximaal kunt in- en uitademen.
Om de snelheid te bepalen waarmee
u kunt uitblazen, moet u dit ook een
aantal keren heel krachtig doen. Zo
nodig wordt de blaastest herhaald na
het toedienen van een
luchtwegverwijdend medicijn.

Jaarlijkse Controles
Bij jaarlijkse controles krijgt u de
afspraak voor het volgende jaar al
mee. Noteer deze goed, om het niet te
vergeten.

Medicijnen:
Er zijn een aantal medicijnen die
invloed hebben op de onderzoek sresultaten. Deze dient u tijdelijk te
stoppen voor het onderzoek.
24 uur voor het onderzoek niet
meer innemen:
Spiriva
Atrovent
Onbrez
Eklira
Seebri
Incruse
Montelucast (Singulair)
12 uur voor het onderzoek niet
meer innemen:
Foradil
Formoterol
Oxis
Onbrez
Seretide
Striverdi
Serevent
DuoResp
Symbicort Flutiform
Foster
Relvar
Atimos
Anoro
Duaklir
Ultibro
6 uur voor het onderzoek niet meer
innemen:
Aeromir
Atrovent
Berodual Berotec
Bricanyl
Combivent
Ventolin
Salbutamol
48 uur voor test:
geen montelucast gebruiken
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