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Neseklyper ved spirometriundersøkelser 
 
 
Bruk av neseklype ved spirometri er sporadisk, til tross for at slik bruk anbefales i flere 

retningslinjer. Det har vært gjort studier av effekten av nesklyper der det konkluderes med at de 

ikke systematisk påvirker resultatet av spirometriundersøkelser. 

Retningslinjene fra ATS / ERS anbefaler imidlertid bruk av neseklyper, og i lys av dette vil 

Diagnostica legge ved slike i Spirare startpakker.  

Spirometriteknikk 

Det finnes flere ulike teknikker for gjennomføring av en spirometritest. Ha helst pasienten 

sittende i en stol, det gjør det enklere både for deg og pasienten. Bruk neseklype. 

Før en forsert ekspirasjon kan man først puste rolig gjennom munnstykket, fulgt av en rask og 

fullstendig inspirasjon. Alternativt kan pasienten gjøre en dyp innånding først, og deretter lukke 

munnen tett rundt munnstykket og gjennomføre en kraftfull og fullstendig ekspirasjon. 

Man kan også be pasienten om å tømme lungene fullstendig og deretter gjøre en rask og 

fullstendig inspirasjon, fulgt av en fullstendig ekspirasjon. Denne teknikken kan brukes for 

pasienter som får til en større inspirasjon etter forutgående ekspirasjon. 

ved måling av FVC og FEV1 tar pasient et så dypt åndedrag som mulig, og blåser deretter ut så 

hardt og raskt det lar seg gjøre og holder på inntil det ikke er mulig å blåse ut mer. 

PEF måles i løpet av samme manøvre som FVC og FEV1. 

For å måle VC tar pasienten et så dypt åndedrag som mulig, og blåser deretter rolig ut så lenge 

det lar seg gjøre inntil det ikke er mulig å blåse ut mer. Neseklype er nødvendig ved måling av VC 

siden luft lett lekker ut pga. den lave luftstrømmen. 

IVC-manøvren utføres på slutten av FVC/VC (avhengig av hva slags utstyr som brukes) ved å a et 

dypt, raskt ånderag etter først å ha pustet fullstendig ut. 

 
Oppmuntring gjør en tydelig forskjell, så ikke vær redd for å heve stemmen for å oppmuntre 

pasienten, særlig mot slutten av målingen. Pasienten må fortsette å blåse til all luft er kommet 

ut, og utåndet luft når et platå med <50 ml utåndet over 2 sek. Enkelte pasienter, særlig de med 

obstruktiv lungesykdom, kan ha vansker med å puste fullstendig ut på en FVC-test. En SVC-test 

kan i disse tilfellene gi et bedre resultat. 
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Kvalitet 

Det er publisert flere kriterier for akseptabel kvalitet av spirometriundersøkelser. Retningslinjer 

fra Task Force of the American Thoracic Society (ATS) / European Respiratory Society (ERS) 

foreslår at man bør oppnå tre akseptable målinger. En måling som kan godtas må oppfylle 

følgende kriterier: 

En eksplosiv start (ingen nøling i starten som gir opphav til en S-kurve) med et 

ekstrapoleringsvolum <150 ml. 

Målingen utføres med maksimal inspirasjon og ekspirasjon. 

Ingen lukking av glottis eller annet avbrudd av luftstrømmen under målingen, f.eks. pga. nøling 

eller blokkering av munnstykket. 

Ingen hosting (særlig under det første sekundet) eller inspirasjoner. 
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