Metakolinexpositionstest
Med hjälp av undersökningen utreder man kontraktionskänslighet av luftrören, dvs. känsligheten
att reagera på stimulus.
Förberedelser inför undersökningen:
1 dygn inför undersökningen får man inte dricka alkohol
4 timmar inför undersökningen får man inte dricka kaffe, te, coladrycker eller andra
stimulerande drycker, inte heller får man äta choklad
2 timmar inför undersökningen får man inte röka eller använda andra nikotinprodukter
2 timmar inför undersökningen skall man undvika kraftig fysisk ansträngning
du kan äta lätt inför undersökningen
användning av parfymer på polikliniken är förbjuden
Expositionstest med metakolin tar cirka 1 ½ timmar.
Undersökningen görs när patienten har så få symptom som möjligt
akut luftvägsinfektion eller andningssvårigheter hindrar genomföringen av
undersökningen
det skall ha tagit 4 veckor av tillfrisknandet men med läkarens beslut kan undersökningen
göras också tidigare
Undersökningen genomförs inte för gravida patienter.
I fall du använder följande mediciner, skall du pausera användning av dem på följande
sätt:
12 timmar inför testet: Airomir, Bricanyl, Buventol, Salbutamol, Ventilastin, Ventoline, Rinexin,
Lomudal, Efedrin
1 dygn inför testet: Atrovent, Ipraxa, Atrodual, Atrovent comp, Ipramol, Tilade
2 dygn inför testet: Cycloterol, Fomeda, Foradil, Formaxa, Formoterol, Oxis, Serevent, Duaklir,
Eklira
3 dygn inför testet: Accolate, Astecon, Montelukast, Singulair, Eyphylong,

Nuelin depot, Retafyllin, Theofol, Theofol comp, Theofylliini, Aminocont, Incruse, Anoro samt
alla hostmediciner
4 dygn inför testet: Spiriva
5 dygn inför testet: antihistaminer och mediciner som innehåller antihistamin (tablettmediciner
för allergi, pauseras inför expositionstest av luftrören): Aerinaze, Aerius, Alzyr,
Atarax, Atosil, Benadryl, Cetimax, Cetirizin, Cirrus, Clarityn, Dasselta, Desloratadine,
Difenhydramine, Duact, Gardex, Heinix, Histadin, Histec, Kestine, Kestox, Lastin, Levazyr,
Levocetirizine, Livostin, Loratadin, Marzine, Mirtazapin, Mirtachem, Nefoxef, Nocedan, Peritol,
Postafen, Remeron, Revitelle, Rinomar, Tavegyl, Telfast, Tuulix, Xyzal, Zyrtec
5 dygn inför testet: Daxas
7 dygn inför testet: Onbrez, Striverdi
12 dygn inför testet: Seebri, Ultibro
4 veckor inför testet: Aerobec, Alvesco, Asmanex, Beclomet, Budesonid, Flixotide,
Flutide, Novopulmon, Pulmicort
Enligt läkarens anvisning följande:
2 dygn eller 4 veckor: Seretide, Bufomix, Symbicort, Innovair, Flutiform
3 dygn eller 4 veckor: Relvar
Ta kontakt till lungmedicinska polikliniken på vardagar kl. 07.30-15.00 om:
du har frågor gällande dina mediciner
du använder tablettkortison
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Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.

