Medicatie die voorafgaand aan Spirometrie of de
bepaling van de histamine drempel van de longen
gestopt moet worden
De volgende medicatie moet voor het onderzoek ‘de bepaling van de histaminedrempel van de
longen’, gestopt worden:
Inhalatiemedicatie (pufjes)
Luchtwegverwijders (sympaticomimetica en parasympaticolytica en combinatieprepa-raten)
Kortwerkende luchtwegverwijders tenminste 12 uur voor de test stoppen:
fenoterol

Berotec®

fenoterol / ipratropium

Berodual®

ipratropium

Atrovent®

salbutamol

Airomir®, Ventolin®

salbutamol / ipratropium

Combivent®

terbutaline

Bricanyl®

Langwerkende luchtwegverwijders tenminste 24 uur voor de test stoppen:
formoterol

Foradil®, Oxis®

salmeterol

Serevent®

(Extra)langwerkende luchtwegverwijders tenminste 48 uur voor de test stoppen:
tiotropium

Spiriva®

Mestcelstabilatoren, luchtwegmedicatie:
cromoglycinezuur

Lomudal®
Natriumcromoglicaat

□ 10 dagen stoppen
□ gewoon doorgebruiken

nedocromil

Tilade®

□ 10 dagen stoppen
□ gewoon doorgebruiken
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Inhalatiesteroiden:
beclomethason

Aerobec®, Qvar®

□ 10 dagen stoppen
□ gewoon doorgebruiken

budesonide

Pulmicort®

□ 10 dagen stoppen
□ gewoon doorgebruiken

ciclesonide

Alvesco®

□ 10 dagen stoppen
□ gewoon doorgebruiken

formoterol/
beclometason

Foster®

□ 10 dagen stoppen
□ 24 uur stoppen

formoterol/fluticason

Flutiform®

□ 10 dagen stoppen
□ 24 uur stoppen

fluticason

Flixotide®

□ 10 dagen stoppen
□ gewoon doorgebruiken

formoterol/budesonide

Symbicort®

□ 10 dagen stoppen
□ 24 uur stoppen

salmeterol/fluticason

Seretide®

□ 10 dagen stoppen
□ 24 uur stoppen

Tabletten
Tabletten (onder andere antihistaminica) die tenminste 4 dagen voor het verrichten van de test
gestaakt moeten worden.
acrivastine

Semprex®

fexofenadine

Telfast®

alimemazine

Nedeltran®

hydroxyzine

Atarax®

cetirizine

Zyrtec®

ketotifen

Zaditen®
(5 dagen stop)

cimetidine

levocetirizine

Xyzal®

cinnerazine

loratadine

Allerfree® /
Claritine®

clemastine

Tavegil®

mebhydroline

cromoglicinezuur

Nalcrom®

meclozine

Suprimal® /
Emesafene®

mizolastine

Mizollen®

cyclizine
cyproheptadine

Periactin®

montelukast

Singulair®

desloratadine

Aerius®

oxatomide

Tinset®
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dexchloorfeniramine

Polaramine®

dimenhydrinaat

oxomemazine
promethazine

dimetindeen

Fenistil®

ranitidine
rupatadine

Zantac®
Rupafin®

ebastine

Kestine®

terfenadine

Triludan®

Tabletten tenminste 48 uur voor de test stoppen:
Xhantinederivaten
theofylline

Theolair®, Euphylong®

Neusdruppels
De volgende neusdruppels (met antihistaminica) mogen op de dag van de test NIET worden
gebruikt:
azelastine neusspray

Otrivin® neusallergie / Allergil®

levocabastine

Livocab®

Oogdruppels
De volgende oogdruppels (met antihistaminica) mogen op de dag van de test NIET worden gebruikt:
azelastine

Allergodil®,
Oculastin®

levocabastine

Livocab®

emedastine

Emadine®

olopatadine

Opatanol®

ketotifen

Zaditen®

Medicatie die voorafgaand aan spirometrie gestopt moet worden:
Inhalatiemedicatie (pufjes):
Luchtwegverwijders (sympaticomimetica en parasympaticolytica en combinatie-preparaten):
Kortwerkende luchtwegverwijders tenminste 12 uur voor de test stoppen:
fenoterol

Berotec®

fenoterol/ipratropium

Berodual®

ipratropium

Atrovent®

salbutamol

Airomir®/Ventolin®
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salbutamol/ipratropium

Combivent®

terbutaline

Bricanyl®

Langwerkende luchtwegverwijders tenminste 24 uur voor de test stoppen:
formoterol

Foradil®, Oxis®

formoterol/beclometason

Foster®

formoterol/budesonide

Symbicort®

salmeterol

Serevent®

salmeterol/fluticason

Seretide®

(Extra)langwerkende luchtwegverwijder tenminste 48 uur voor de test stoppen:
Tiotropium

Spiriva

Tabletten
Xanthinederivaten tenminste 48 uur voor de test stoppen:
theofylline

Theolair®¤, Euphylong®

Instructie voorafgaand aan NO meting
 Eén uur voor de test:
 géén inspanning;
 niet eten;
 niet roken.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze brochure vragen hebben, neem dan op werkdagen contact op met de
polikliniek Allergologie.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Allergiecentrum:
Locatie ETZ Elisabeth
Route 35

(013) 221 00 20

Allergiecentrum, 41.154 09-19
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