JAK POSTĘPOWAĆ
Pomiarów należy dokonywać systematycznie - o określonej godzinie codziennie rano i po południu.
Dla uzyskania miarodajnych wyników dobrze jest prowadzić pomiary przez dłuższy okres czasu.
W trakcie pomiarów pacjent powinien zwracać uwagę na swoje samopoczucie. Należy notować ile razy pojawiła
się duszność, kaszel czy świszczący oddech. Tylko na podstawie tak prowadzonych pomiarów i obserwacji
można ustalić indywidualną i optymalną wartość PEFR. Uzyskane wyniki pomiarów jak również inne
towarzyszące objawy należy odnotowywać w Dokumentacji Przebiegu Leczenia.

STREFY POMIAROWE (zielona, żółta, czerwona)
Równolegle do podstawowej skali PEFR, Personal Best posiada dodatkowe i indywidualnie ustawiane strefy.
Raz ustawione przez lekarza pozwalają na natychmiastową ocenę wydmuchu PEFR, kwalifikując go do jednej z
trzech stref, z którą wiąże się konieczność odpowiedniego postępowania.
STREFA ZIELONA - wartość PEFR mieści się w zakresie 100-80% wartości należnej, i wówczas:
nie występuje kaszel ani świszczący oddech,
łatwość pokonywania wysiłku,
nie korzysta się z dodatkowych wdechów leków rozszerzających oskrzela
STREFA ŻÓŁTA - wartość PEFR mieści się w zakresie 80-60% wartości należnej, i wówczas:
należy zwiększyć dawkę leku, lub stosuje częściej niż normalnie,
pojawiają się objawy zaostrzenia astmy: kaszel, świszczący oddech, duszność,
pojawiają się trudności w oddychaniu podczas wysiłku,
być może rozpoczęła się grypa lub infekcja kataralna,
STREFA CZERWONA - wartość PEFR mieści się w zakresie poniżej 60% wartości należnej, i wówczas:
świadczy to o ciężkim zaostrzeniu astmy,
po podaniu leków rozszerzających oskrzela poprawa jest krótkotrwała lub jest jej brak,
zapisy PEFR nie odpowiadają na stosowane leczenie wziewnym lekiem rozszerzającym oskrzela, a
nawet mogą się pogarszać,
mimo podawania leków duszność narasta, Strefa Czerwona to sygnał, aby natychmiast skontaktować
się z lekarzem!.

JAK DOKONAĆ POMIARU
Aby prawidłowo dokonać pomiaru pikflometrem, należy:
1. zdjąć pokrywę i odgiąć drugą jej część tak, aby utworzyła rączkę
2. ustawić wskazówkę pikflometru w pozycji "O",
3. zrobić wdech - tak głęboki, jak to jest możliwe,
4. przycisnąć usta do ustnika i szczelnie objąć wargami,
5. szybko i silnie wydmuchnąć powietrze,
6. odczytać uzyskaną wartość PEFR,
7. ponownie ustawić wskazówkę na "O" i dokonać drugiego i trzeciego pomiaru,
8. określić najwyższą wartość PEFR ze wszystkich trzech pomiarów i zanotować ją w Dokumentacji
Przebiegu Leczenia.

