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V některých případech může dojít k poklesu pa-
rametrů a zhoršení průchodnosti dýchacích cest. 
V tomto okamžiku podáme bronchodilatans - lék 
rozšiřující průdušky. Následně za 20-30 minut pro-
vedeme spirometrii.

Komplikace a rizika: 
V některých případech může dojít k záchvatu duš-
nosti, kašle, pískoty na hrudníku. Pokud se tyto pří-
znaky objeví aplikujeme úlevový lék,
potíže odezní do pár minut.

Upozornění:
4 – 6 týdnů před vyšetřením musí být pacient zdra-
vý (bez kašle, rýmy, teplot, neužívat antibiotika). 
Léky:	 •	4	-7	dnů	před	testem	vysadit	léky	na	alergii.
	 •	8	–	12	hodin	před	testem	vysadit	úlevovou	in-

halační léčbu (Ventolin, Atrovent, Berodual)
	 •	Antagonisté	 leukotrienových	receptorů	vy-

sadit 24 hod. před vyšetřením.
Neprovádíme po nedávné oční operaci, těhotenství, 
při kojení.
Pacient by měl být v celkově dobrém stavu.

V případě, že se potřebujete na něco zeptat – 
zodpovíme na tel.čísle: 597 372 523

SEZNÁMENÍ S VÝKONEM
Bronchoprovokační test Metacholinem je vyšetření, 
které umožňuje potvrdit podezření na bronchiální 
astma.Test je indikován v rámci vyšetření dušnosti, 
kašle, pískání na hrudníku.

Co je Metacholin:
Tato látka má za úkol vyprovokovat průdušky ke 
stažení, ke kterému dochází jen u jedinců, kteří jsou 
náchylní ke vzniku průduškového astmatu. Meta-
cholin se rychle odbourává a v těle nezůstává, je 
zcela biologicky nezávadný.

Průběh vyšetření:
Budete inhalovat Metacholin, rozpuštěný ve vod-
ném roztoku přes nebulizér. Před vyšetřením, po 
inhalaci jednotlivých dávek Metacholinu a na závěr 
testu budete provádět spirometrické vyšetření.
Pokud nedojde ke změně dechových funkcí do cel-
kové	dávky	8	mg	Metacholinu,	ukončíme	test.




