
Vi har i dag i lægeklinikken diagnosticeret dit barn med astmatisk bronkitis. 

Behandlingen er inhalationsmedicin der gives på:  

Spacer 

Trin 1: 
Akut medicin __________________ 0,1 mg ______ pust X ______ dgl max x 8 dgl 

Forebyggende medicin (inhalation Steroid) ____________ ,  

_____ µg ____ pust x ____ dgl i _____ uger. 

Når dit barn er i bedring og ikke har nattehoste og åndenød fortsættes med trin 2. 

Trin 2: 
Akut medicin __________________ 0,1 mg ______ pust efter behov. 

Forebyggende medicin (inhalation Steroid) ____________ ,  

_____ µg ____ pust x ____ dgl i _____ uger. 

Når symptomerne helt er ophørt fortsættes med trin 3. 

Trin 3: 
Forebyggende medicin (inhalation Steroid) ____________ ,  

_____ µg ____ pust x ____ dgl i _____ uger. 

Akut medicin __________________ 0,1 mg, dog max x 3 ugentligt. 

 

 

Pause medicin fra d. _______. Ved akutte symptomer i pausen startes ved trin 2. 

Ved forværring rykkes 1 trin op og ved sygdom (eks nattehoste, åndenød og /eller 

hvæsen) helt tilbage til start (trin 1). 

Ved forværring og ved sygdom (ex nattehoste, åndenød og / eller hvæsen) rykkes 

op til trin 1. 

Symptomer på opblussen/forværring af dit barns sygdom kan være følgende: 

 Hoste, især om natten 

 Hvæsende vejrtrækning 

 Åndenød 

 Indtrækninger 

 Bleg – blå om læberne 

 Sover dårligt 

 Spiser mindre 

 Urolig 

 Pjevset 

 

Hvornår er inhalationssprayen (medicinen) tom? 

Der står på, hvor mange doser den indeholder, skriv derfor startdato på sprayen 

således, at du lettere kan udregne hvornår den er tom.  

Hvor længe skal mit barn have medicin? 

Medicinen gives i den af lægen angivne periode. 

Pauser i behandlingen må kun holdes efter nærmere aftale med lægen  

eller en af sygeplejerskerne. 

Virkning / Bivirkning af medicinen. 

Akut medicinen er luftvejsudvidende medicin. Bivirkningerne kan være uro, ryste 

på hænderne, ufarlig hjertebanken og let øget tendens til huller i tænderne. 

I forbindelse med sidstnævnte anbefaler vi lidt mad for, at øge spytmængden 

bagefter eller at børste tænder. 

Den forebyggende behandling er steroidbehandling i meget lille dosis. 

Bivirkningerne kan være midlertidig hæshed og svamp i munden. 

 



 

Ved tvivl er du altid velkommen til at ringe til lægeklinikken tlf 49 21 20 89 bedst 

ml kl 08-09 hvor der sidder en læge ved telefonen. 

Du kan også skrive til os på hjemmesiden www.laege3000.dk 
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