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Ce este, ce explorează și ce importanță are? 

 

Este un test relativ ușor de efectuat, curent utilizat în aprecierea funcției pulmonare 

în vederea precizării/completarii diagnosticului clinic, a monitorizării evoluției unei 

afcețiuni precum și a efectului terapeutic a unor preparate. Chiar dacă nu prezentați o 

simptomatologie respiratorie este indicat să faceți o spirometrie anual deoarece 

modificările spirometrice apar cu mult timp inaintea apariției simptomelor. 

 

Prin spirometrie se determina volumele si debitele pulmonare, pentru: 

 

• depistarea activă a disfuncțiilor ventilatorii în diverse medii ocupaționale; 

• completarea diagnosticului diverselor boli obstructive pulmonare; 

• evidențiere unor perturbări ale funcției pulmonare în alte afecțiuni; 

• aprecierea caracterului evolutiv al boli;  

• aprecierea răspunsului la tratamentul instituit; 

• expertize medico-legale; 

 

Când se impune efectuarea unei spirometrii? 

 

a. Când diagnosticul clinic este incert: 

o excluderea afecțiunilor pulmonare ca și cauză a  simptomatologiei; 

o decelarea obstrucții bronșice fără să existe o expresie simptomatică; 

o când parametrii sunt în limitele normalului, evidențierea existeței 

unei hiperreactivități bronșice; 

b. Când diagnosticul clinic este cert: 

o completează diagnosticul clinic; 

o ajută la întocmirea planului terapeutic; 

o monitorizează evoluția afecțiunii și a tratamentului; 
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   Când NU se impune efectuarea unei SPIROMETRII.  

 

Contraindicații absolute și relative: 

o copii sub 5-6 ani; 

o persoane comatoase; 

o hemoptizii recente (expectorație cu sânge la tuse); 

o pneumotorax (existent de aer între foițele pleurale); 

o anevrisme vasculare/cardiace cunoscute; 

o intervenții chirurgicale recente; 

o în toate cazurile în care SPIROMETRIA nu aduce informații 

suplimentare care să modifice radical terapia de urgență; 

 

 

 

 

În ce contă testul. 

  
 Înainte de efctuarea unei spirometrii trebuie să întrerupeți orice tratament cu 

bronhodilatatoare (24 de ore), sistarea fumatului cu cel puțin 60 de minute înaintea 

examinării, îmbrăcămintea să fie cât mai comodă, lejeră, evitarea meselor copioase și a 

eforturilor fizice intense.  

După un scurt chestionar, înaintea începerii testului, medicul vă va explica în 

amănunt cum trebuie să ”suflați” în aparat. Important este să executați cât mai corect 

manevrele și să evitați să tușiți. Sunt necesare 3 manevre valide care să îndeplinească 

criteriile de reproductibilitate și validitate, din care medicul va selecționa cea mai bună 

înregistrare. Sunt importante atât valorile numerice cât și aspectul graficelor. Sunt situații 

în care valorile numerice sunt normale, dar aspectul curbelor sugereaza existența unei 

obstrucții bronșice. Examinarea se poate face fie șezând fie în picioare. 

În cazul în care spirometria indica existența unei obstrucții bronșice, medicul vă va 

cere acordul pentru administrarea inhalatorie a unui bronhodilatator pentru a evidenția 

reversibilitatea obstrucției ,indicator esențial pentru intocmirea unei terapii adecvate. 

În funcție de dotarea cabinetului, a abilitații medicului exploraționist, precum și a 

comorbidităților subiectului mai pot fi efectuate: Bodypletismografie, factorul de difuziune 

prin membrane alveolo-capilară, testul de efort, gazometria sanghină, electrocardiogramă. 

Dacă ați fost sau sunteți diagnosticat cu o boală obstructivă cronică, este necesar să 

repetați periodic spirometria pentru stabilirea eventualei evoluții a bolii și/sau eficacitatea 

tratamentului pe care îl urmați. De esemenea persoanele care lucrează în mediu cu noxe 

și/sau iritanți respiratori vor efectua periodic această examinare în cadrul controlului 

medical periodic de MEDICINA MUNCII. 

 

În concluzie, SPIROMETRIA  

1. Este o manoperă obiectivă, neinvazivă; 

2. Infirmă sau confirm diagnosaticul clinic; 

3. Completează diagnosticul clinic; 

4. Este cel mai accesibil și tranșant procedeu; 

 

In Centrul medical Psihomedica puteti beneficia de evaluarea funcției pulmonare prin 

spirometrie in vederea despitarii precoce a numeroase afecțiuni pulmonare. 


