
Kombinationsmedicin ( Bufomix, Symbicort, Seretide, Innovair, Relvar)

På Astma og Allergi Danmark’s hjemmeside kan du se, hvordan du skal

tage medicinen.

www.astma-allergi.dk

Kombinationsmedicin indeholder både  langtidsvirkende anfaldsmedicin, 

som virker i 12 timer, og forebyggende medicin. Relvar virker i 24 timer.

Bivirkningerne er det sammen som ved anfaldsmedicin og forebyggende 

inh medicin.

HUSK

� Undlad at tage ”blå medicin” og kombinationsmedicin på 

undersøgelsesdagen

� Medbring din astmamedicin

� Medbring dit peakflow meter og dit pustegrej.



Anfaldsmedicin

I daglig tale kaldet “blå medicin”

Medicinen hedder: Airomir, Ventoline, Bricanyl og Buventol

Virkning:

• Musklerne udenpå luftrøret slapper af, luftvejene åbnes, 

vejrtrækningen bedres, så barnet bedre kan hoste evt slim op.

• Medicinen virker i løbet af få minutter og er i kroppen i op til 4 

timer efter indtagelse.

Bivirkninger:

• Hyperaktvitet i en kort peiode efter indtagelse af medicinen.

• Nogle kan komme til at ryste på hænderne og føle indre uro

• Enkelte får hurtig puls og føler lidt hjertebanken.

Bivirkningerne er IKKE farlige og går hurtigt over igen. Hvis du får disse

bivirkninger og det generer dig, skal du tale med os i klinikken om det til

konsultationerne, da vi så kan skifte dig til en anden slags anfaldsmedicin.

Forebyggende inhalationsmedicin

I daglig tale kaldet “brun” eller “orange” medicin

Medicinen hedder: Aerobec, Spirocort, Flixotide, og Giona.

Bivirkninger kan undgåes ved at børste tænder, skylle mund og drikke

vand for at skylle den øverste del af spiserøret.

Forebyggende medicin indeholder binyrebarkhormon. Hormonet virker

primært i luftrøret. Resten af kroppen påvirkes sjældent af medicinen. 

Virkning:

• Den forebyggende inhalationsmedicin fjerner hævelsen og

irritationen af slimhinden i luftrøret.

• Den virker først efter flere dage, og den fulde effekt opnåes efter én

til flere måneders behandling.

Bivirkninger:

Binyrebark hormon som suges direkte ned i luftrøret giver almindeligvis

ingen eller kun få bivirkninger, som kan være følgende:

• Svamp i mundhulen. 

• Hæshed.

• Kortvarig påvirkning af højdevæksten, hvilket vil blive indhentet

senere, og sjældent påvirker sluthøjden.

• Spacer behandling med maske kan medføre irritation af huden

omkring munden. Det kan hjælpe, at vaske med en våd klud og

smøre barnet med en fed crème omkring munden.


