
 

Vanlig hjáárin: soppur í munni og kring munnin. Fyribyrgist við at 

vaska munnin við lappa og busta tenn/skola munn. 

Medisinið verður givið á sonevndum AeroChamber. Hesin er settur 
saman av einum plastrøri sum medisinið verður pístrað inn í, har 
barnið síðani gjøgnum einvegis ventil andar hesa luftina við medisini 
í seg. Ein eigur bert at pístra eina ferð í senn í AeroChamber, tvs. um 
barnið skal hava 2 pístr av bricanyl merkir hetta:   
 
Rist medisinfløskuna (venda botnin uppeftir) 
pístra eina ferð í AeroChamber 
lat barnið anda 10 ferðir meðan maskan verður hildin tætt  
at munninum (sæst við at plastikk-ventilurin førkar seg) 
og síðani endurtaka alla mannagongdina. 
 
Um ein hevur lætta astma bronkitis, er onkuntíð nóg mikið bert at 
viðgera við bláum medisini eftir tørvi. Tó er í flestu førum er neyðugt 
í styttri ella longri tíð at viðgera fyribyrgjandi við brúnum medisini 
hvønn dag, eisini tá barnið er frískt. Tá barnið hevur krím, eigur ein 
at geva bæði blátt og brúnt medisin, og er raðfylgjan tá altíð blátt 
áðrenn brúnt. 
 
Best er, um foreldrini hava eina skrivliga viðgerðarætlan fyri barnið, 
tí tað er lætt at villast í ymiskum nøvnum, styrkjum av medisin o.s.fr. 
 
Um eingin onnur avtala er gjørd, eigur kommunulækni at síggja 
barnið innan 3-6 mánaðir at meta um medisinið skal broytast.   
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Astma bronkitis 
Vegleiðing til foreldur 



Er astma bronkitis vanligt? 

Ja, umleið 8-10% av øllum børnum fáa astma bronkitis 

Aldur: 

Byrjar oftast í fyrsta liviári barnsins í samband við krímsjúku. 

Hví fáa summi børn astma bronkitis? 

Eingin veit hetta við vissu, men talan er um viðføtt lyndi hjá 

lungunum at ”yvirreagera” upp á ymiskt, ið gevur irritatión í 

slímhinnunum í andleiðini.  Vanligastu orsøkirnar til hesa 

irritatión eru tubakksroykur og infektiónir sum t.d. krím. 

Onkuntíð kann orsøkin vera ovurviðkvæmi (allergi) men eru tá 

oftast eisini onnur  tekin  til allergi so sum eksem, hoyfepur 

ella bleytur opningur. Sera trupult er at kanna pinkubørn fyri 

allergi, og verður hetta tí vanliga fyrst gjørt, um barnið 3-4 ára 

gamalt framvegis hevur tekin til astma. 

Flestu pinkubørn við astma bronkitis (uml. 2/3) sleppa av við 

sjúkuna, áðrenn tey eru 3-4 ára gomul. Kjansurin at vaksa frá 

sjúkuni er eitt sindur minni, um barnið hevur allergi.  

 

Hvussu staðfestir ein Astma bronkitis? 

Sjúkueyðkennini eru: 

Hosti og viðhvørt eisini trongd, ið kemur og fer.  Kemur oftast í 

samband við krím og hvørvur ella batnar tá barnið gerst frískt. 

Eisini eru astmahosti og trongd oftast ringast um náttina, tá 

barnið hevur lagt seg, í samband við likamliga rørslu, tá barnið 

kemur har roykt verður og tá veðurlagið er kalt og vátt. 
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Hvat er viðgerðin? 

Best er at fyribyrgja: 

-Umráðandi er at tað ikki verður roykt tubakk í heiminum,    

  dagstovninum og har barnið annars er.  

-Hava so gott inni-umhvørvi sum gjørligt : dustsúgva,  opna  

  vindeygu ofta og ikki hava tað ov heitt har barnið svevur.  

-Ikki fáa sær hund ella kettu, tí børn við astma bronkitis   

  hava lættari við seinni at fáa allergi fyri hesum. 

 

Hetta er sjáldan nóg mikið og vil ein tí oftast royna at viðgera 

við astmamedisini at anda inn. 

 

Tvey ymisk sløg av medisini verða vanliga nýtt: 

 

Bronkiu víðkandi medisin sum t.d. Bricanyl, airomir ella 

ventoline (ofta nevnt blátt medisin eftir litinum á ílatinum): 

Virkar beinanvegin og varir 4 tímar. Verður nýtt eftir tørvi og í 

mesta lagi 6-8 ferðir dagliga. Vanlig hjáárin: hjartabankan, 

rystan á hondum, kensla av órógv. Er ikki vandamikið og 

hvørvur altíð, tá ein gevst við medisininum.  

 

Bronkiu stabiliserandi medisin sum t.d. spirocort ella flixotide 

(ofta nevnt brúnt medisin): Byrjar fyrst at virka aftan á 6-12 

tímar og virkar fyrst til fulnar, tá ein hevur tikið tað dagliga í 1 

mánað.  Ger slímhinnurnar í smáu ”luftrørunum” minni 

kenslusamar so barnið ikki verður so trongt, tá tað t.d. gerst 

forkølað. 
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