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ESPIROMETRIA. Llegeixi atentament aquest full 

 
LA PROVA NO S’HA DE FER  
 

 Si l’han operat fa menys de dos mesos dels ulls, del tòrax (el pit) o de l’abdomen (la panxa). 
 

 Si vostè ha patit fa menys de dos mesos: despreniment de retina, malalties infeccioses 
pulmonars, descompensació del seu problema cardíac, un aneurisma o una malaltia activa o 
recent del tòrax. 

 

PREPARACIÓ:  

 

És imprescindible que vostè  arribi a la consulta en les condicions idònies per fer la prova. 

 Eviti el menjars abundants  i les begudes com el cafè, coles i te,  les 3 hores prèvies 

 No es pot fumar entre 6 i 12 hores abans de la prova 

 Eviti fer exercici 30 minuts abans de la prova 

 Porti roba ampla 

 Les 12 hores abans de la prova no utilitzi pastilles o xarops pels bronquis 

 Ha de suspendre els inhaladors, si es possible: 

……………………………………………………….……………/…………..hores abans de la prova 

………………………………….…………………..………….…/…………..hores abans de la prova 

……………………………………………..…………………..…/…………..hores abans de la prova 

 

EN QUÉ CONSISTEIX LA PROVA? 

La prova s’ha de fer assegut, amb l’esquena recta, sense creuar les cames ni tenir res que li comprimeixi la 

panxa. 

Li posaran una pinça al nas i li donaran un aparell; haurà d’agafar el màxim d’aire per la boca; quan no 

pugui agafar més aire, s’ha de posar l’embocadura de l’ aparell entre els llavis, la segellarà bé i bufarà el 

més fort possible fins que la infermera li digui que deixi de fer-ho.  

No es pot tossir ni agafar aire durant la maniobra. S’ha de repetir al menys tres vegades. Desprès li 

donaran un medicament que obre els bronquis i al cap d’uns 15-20 minuts es repetirà la prova.  

És important fer la prova bé, ja que en depenen els resultats. 
 

 QUAN VINGUI A FER-SE LA PROVA:  
PORTI AQUEST FULL I LA SEVA PRÒPIA CÀMERA D’INHALACIÓ SI EN TÉ 
 
  PBD adults. Broncodilatació amb (marcar fàrmac; en cas de nens indicar a més la dosi)  

 Salbutamol                                
 Bromur d’ipratropi                    

 PBD nens. Broncodilatació amb: 

 Salbutamol………………………………dosis               
 Bromur d’ipratropi………………….dosis 


