
 
Dit barns astmamedicin
er vigtig  

Medicin redder liv

Vidste du?

Korrekt brug betyder noget

Tips til at maksimere medicinens potentiale

Opretholdelse af en god luftkvalitet i hjemmet 
ved hjælp af luftrensere, befugtere eller 
kombinationsprodukter (apparater, som har både 
rense- og befugtningsfunktioner) kan være med 
til at kontrollere luftforureningen og begrænse 
astmaudløsere, som kan forværre symptomerne, 
og bidrage til at opretholde en behagelig luftfugtighed

Du kan få yderligere oplysninger om astma på 
https://www.philips.dk/c-m-hs/andedraetsbehandling

eller hos din læge.
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Astma er en almindelig og potentielt alvorlig kronisk sygdom, som giver 
forsnævring og in�ammation i luftvejene, så det er svært at trække vejret.
På verdensplan har 334 millioner mennesker astma, og 14 % af alle børn
i verden vil sandsynligvis have haft astmasymptomer1. Astma kan stadig ikke 
helbredes, så korrekt brug af de e�ektive lægemidler, der �ndes, og en 
astmabehandlingsplan er vigtige for at lindre symptomerne og mindske 
risikoen for astmaanfald2

Dosisinhalatorer har gjort, at millioner af mennesker kan leve et normalt liv med astma.
Men nøglen til det er korrekt behandling – lægemidlerne virker kun for barnet, hvis de tages 
regelmæssigt og bruges korrekt, og de kan faktisk have bivirkninger, hvis de bruges forkert

Det er ofte svært for børn at bruge en inhalator rigtigt, fordi der skal trykkes
på beholderen, samtidig med at man trækker vejret ind. Medicinen kommer 
meget hurtigt ud af inhalatoren, så når barnet bruger inhalatoren selv,
og barnet ikke trækker vejret ind på det rigtige tidspunkt, ender medicinen 
ofte i barnets mund, hals og mave – og det kan give bivirkninger4

Nogle er bekymret for at give deres barn medicin hver dag, 
og hvilke virkninger det kan have på langt sigt. Men det er 
vigtigt at overholde en regelmæssig behandlingsplan, også 
selvom der ikke er nogen symptomer

Andre har svært ved at få deres børn ind i en rytme,
hvor de tager deres medicin regelmæssigt

Uanset hvilken bekymring man har, er der masser af information via patientforeninger eller dit barns 
læge, som kan berolige dig i forhold til medicinen

Hvilke bekymringer 
har forældre i forhold 
til deres børns 
astmamedicin?

Det kan være, at forældrene ikke har tiltro til, at de kan 
lære deres børn, hvordan de skal tage medicinen rigtigt,
og barnet lærer derfor ikke gode vaner fra en tidlig alder

De lægemidler, dit barn har fået ordineret til
behandling af astma, virker ikke, hvis de ikke
tages efter lægens anvisninger, men alligevel har 

af alle astmapatienter en forkert teknik,
når de tager deres medicin390 %

Det viser, hvor vigtigt det er at lære 
barnet gode medicinvaner fra en
tidlig alder

Det er vigtigt, at du spiller din rolle ved at opmuntre barnet til at tage sin 
astmamedicin på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt

Philips’ børnevenlige 
inhalationsapparater og 
masker i børnestørrelser
er beregnet til at gøre 
behandlingen af dit barns 
astma nemmere for barnet 
og for dig

Et peak�owmeter, som måler, hvor hurtigt luften 
blæses ud fra barnets lunger, giver dig ekstra sikkerhed 
for, at barnets astma bliver behandlet korrekt

Medicinen kan ofte ende i barnets mund, hals 
og mave, når barnet bruger en inhalator alene. 
Hvis der tilføjes et forstøverkammer (ofte kaldet 
en spacer), kan a�everingen af medicinen blive 
helt op til �re gange bedre5

Hvis barnets astmasymptomer forværres, kan din 
læge ordinere anfaldsmedicin, som leveres via et 
forstøverapparat. Forstøverapparater omdanner 
væskeformig medicin til �ne dråber, som nemmere 
kan optages i lungerne
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