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Hvad er Mannitol? 
 
Mannitol er et sukkermolekyle, der benyttes til at måle følsomheden i 
luftvejene. Mannitol har, når det indåndes, en let udtørrende effekt på 
slimhinderne i luftvejene. Denne udtørring kan sidestilles med den 
udtørring, der foregår ved anstrengelse. Hos nogle personer kan dette 
fremkalde en let sammentrækning af de små luftrør, hvilket er tegn på 
en øget følsomhed. 
 
Hvorfor udføres en Mannitol test? 
Ved en række sygdomme (specielt astma) kan følsomhed i luftvejene 
være øget. Mannitol testen bruges til at bestemme om følsomheden 
i luftvejene er højere end normalt.  
 
Hvordan foretages en Mannitol test? 
Du indånder Mannitol i stigende mængde. Imellem hver indånding får 
du målt din lungekapacitet Du får en næseklemme på under selve 
indåndingen af Mannitol. 
Udløser undersøgelsen et fald i lungekapaciteten, afslutter vi 
undersøgelsen og du vil straks få astmamedicin. Lungekapaciteten vil 
hurtigt blive normal igen. 
 
Hvor længe varer en Mannitol test? 
Ca. 45 minutter. 
 
Er der bivirkninger? 
Der kan komme tørhed og irritation i svælget samt hoste. Generne 
forsvinder kort efter testens ophør. 
 
Hvornår kan Mannitol testen ikke foretages? 
Er du forkølet, har lungebetændelse eller har meget nedsat 
lungekapacitet kan testen ikke foretages. 
 
 
 
 

Medicin før undersøgelsen? 
En del medicin påvirker resultatet og du skal derfor holde pause med 
følgende, med mindre du har fået besked om andet: 
 

 8 timer før: Airomir, Buventol,Bricanyl, Ventoline 
 
 12 timer før: Aerobec, Flixotide, Pulmicort, Spirocort 
 
 24 timer før: Bufomix, Symbicort, Seretide  
 
 3 døgn før: Antihistaminer (allergitabletter) 
 
 4 døgn før: Singulair/montelukast 

 
 
Andre forhold før Mannitol testen 
Undgå Koffein (findes i kaffe, the, cola og chokolade) samme dag, 
Lad være med at ryge mindst 6 timer før testen 
Undgå hård fysisk aktivitet samme dag. 
 
Efter Mannitol testen 
Du kan fortsætte med din sædvanlige medicin umiddelbart efter 
Mannitol testen. 
 
 


