
PREPARO PARA ESPIROMETRIA

Nome:

Data: / / Hora : h

ORIENTAÇÕES
1) Se for fumante e/ou faz uso de bebida alcoólica, é necessário ficar 24 horas antes do exame sem fazer
uso destas substâncias. 
2) Não ingerir chá ou café e não comer chocolate.
3) Não se alimentar muito.
4) Evitar aerosol ou “bombinha” no dia do exame e se estiver com falta de ar e precisar usar, avisar a
técnica de enfermagem na hora do exame.
5) Trazer anotado todos os medicamentos em uso e exames anteriores relacionados.

Observações
- O paciente que estiver gripado, com catarro amarelado ou o peito chiando muito não poderá realizar o
exame. 
- Comparecer 15 minutos antes do horário marcado.
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