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ΠΑΡΟΞΤΜΟΙ
Exacerbations

Δπεηζόδηα ηαρείαο επηδείλσζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο 

αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζε δηάζηεκα σξώλ ή εκεξώλ 

πνπ απαηηνύλ αιιαγή ζηε ζεξαπεία.

Όηαλ ε επηδείλσζε είλαη πην βαθμιαία νθείινληαη ζε αλε-

πάξθεηα ηεο καθξνρξόληαο ζεξαπείαο

πάληα ε αξρηθή παξνπζίαζε ηνπ άζζκαηνο

Όινη νη αζζελείο κε άζζκα, όζν ήπην θη αλ είλαη, κπνξνύλ 

λα παξνπζηάζνπλ σοβαπό παποξςσμό



Even the Mild are at Risk

Adults Children

13% 23%

Moderate 22% 41%

Severe 65% 36%

Robertson, CF, Med J Aust 1990; 152: 511-517.

Robertson, CF, Pediatr Pulmonol 1992; 13: 95-100.

Retrospective analysis of disease 

severity prior to a fatal asthma attack.

Mild or Trivial

So all patients should be taught a simple action plan!



Ση ππξνδνηεί ηα επεηζόδηα 

άζζκαηνο; (Δθιπηηθνί παξάγνληεο)



Precipitants of Acute Asthma

Precipitants in 52 adults requiring 
mechanical ventilation for severe asthma:

– URI (61%)

– Allergy or smoke exposure (13%)

– Compliance related problems (12%)

– Drug abuse / inhalation (6%)

Only 3/16 BAL cultures positive for bacteria

Lin, RY, J Med 1995; 26: 261-277

Lamblin, C, Am J Respir Crit Care Med 1998; 157: 394-402



ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΑΡΟΞΤΝΔΩΝ ΑΘΜΑΣΟ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΖΠΗΑ - ΜΔΣΡΗΑ ΟΒΑΡΖ

ΔΠΗΚΔΗΜΔΝΖ 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ 

ΑΝΑΚΟΠΖ

ΘΔΖ Καθιστή θέση κύβει 

μπποστά



ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΑΡΟΞΤΝΔΩΝ ΑΘΜΑΣΟ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΖΠΗΑ - ΜΔΣΡΗΑ ΟΒΑΡΖ

ΑΠΔΗΛΖΣΗΚΖ ΓΗΑ 

ΣΖ ΕΩΖ 

ΟΜΗΛΗΑ

ΔΓΡΖΓΟΡΖ

Πποτάσειρ

Φπάσειρ

ςνήθυρ σςγσςτικόρ

Λέξειρ

ςνήθυρ 

σςγσςτικόρ

Βςθισμένορ/

ε έντονη  σύγσςση



ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΑΡΟΞΤΝΔΩΝ ΑΘΜΑΣΟ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΖΠΗΑ - ΜΔΣΡΗΑ ΟΒΑΡΖ

ΑΠΔΗΛΖΣΗΚΖ ΓΗΑ 

ΣΖ ΕΩΖ 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ

Αςξημένη >30/min



ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΑΡΟΞΤΝΔΩΝ ΑΘΜΑΣΟ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΖΠΗΑ - ΜΔΣΡΗΑ ΟΒΑΡΖ

ΑΠΔΗΛΖΣΗΚΖ ΓΗΑ 

ΣΖ ΕΩΖ 

ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΗ 

ΜΤΔ

ςνήθυρ όσι ςνήθυρ ναι



ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΑΡΟΞΤΝΔΩΝ ΑΘΜΑΣΟ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΖΠΗΑ - ΜΔΣΡΗΑ ΟΒΑΡΖ

ΑΠΔΗΛΖΣΗΚΖ ΓΗΑ 

ΣΖ ΕΩΖ 

ΤΡΗΓΜΟ

Απνπζία ζπξηγκνύ



ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΑΡΟΞΤΝΔΩΝ ΑΘΜΑΣΟ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΖΠΗΑ - ΜΔΣΡΗΑ ΟΒΑΡΖ

ΑΠΔΗΛΖΣΗΚΖ ΓΗΑ 

ΣΖ ΕΩΖ 

ΚΑΡΓΗΑΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 100-120 >120



ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΑΡΟΞΤΝΔΩΝ ΑΘΜΑΣΟ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΖΠΗΑ - ΜΔΣΡΗΑ ΟΒΑΡΖ

ΑΠΔΗΛΖΣΗΚΖ ΓΗΑ 

ΣΖ ΕΩΖ 

PEF ΜΔΣΑ 

ΒΡΟΓΥΟΓΗΑΣΟΛΖ

(% ΠΡΟΒΛΔΠΟΜ.)

>50% pred or best <50% pred

or best



ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΑΡΟΞΤΝΔΩΝ ΑΘΜΑΣΟ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΖΠΗΑ - ΜΔΣΡΗΑ ΟΒΑΡΖ

ΑΠΔΗΛΖΣΗΚΖ ΓΗΑ 

ΣΖ ΕΩΖ 

SaO2 % 90-95% (on air) <90% (on 

air)



ΠΑΡΟΞΤΝΗ ΑΘΜΑΣΟ

Σν εηζπλεπζηηθό έξγν ησλ κπώλ κπνξεί λα 

απμεζεί έσο θαη 10 θνξέο ζηε ζνβαξή θξίζε 

άζζκαηνο όπνπ ε FEV1 < 50% ηεο baseline

FEV1 5-10 percentage points lower than the 

PEF (ie, FEV1 30% pred ≈ PEF 35-40%)

RV 400%  



ΠΑΡΟΞΤΝΗ ΑΘΜΑΣΟ

Αέξηα αίκαηνο ζε αζζελείο κε SatO2 < 92%, ή ζε 

κε αληαπνθξηλόκελνπο ζηελ αξρηθή ζεξαπεία ή 

κε FEV1 ή PEF < 50%

PaCO2 θ.θ ζε δπζπλνηθό αζζκαηηθό → ζεκάδη 

θηλδύλνπ γηα επηθείκελν ππναεξηζκό θαη > 

45mmHg απεηιεηηθή γηα ηε δσή παξόμπλζε

PaO2 < 50mmHg θαη PaCO2 > 45mmHg ζε 

ιηγόηεξν από ην 10% ησλ αζζκαηηθώλ 

παξνμύλζεσλ



ΠΑΡΟΞΤΝΗ ΑΘΜΑΣΟ

Η δηαρείξηζε απνηειεί έλα ζπλερέο θάζκα 

από ηελ απηνδηαρείξηζε σο ηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα θαη ηε δηαρείξηζε 

ζην ΣΔΠ θαη ζην Ννζνθνκείν 



Αντιμετώπιση τηρ κπίσηρ 

στο σπίτι

 Δθπαίδεπζε αζζελή ζηελ αλαγλώξηζε 

ησλ ζπκπησκάησλ – ξννκέηξεζε

 Υξήζε εηζπλνώλ Aerolin

 Βειηίσζε κεηά από 20 ιεπηά …

 Ρννκέηξεζε >80%

 Δπηθνηλσλία κε ηνλ ηαηξό γηα αύμεζε ηεο 

αγσγήο ζπληήξεζεο

 Δπηκνλή ζπκπησκάησλ => ζηνλ ηαηξό



Αληηκεηώπηζε νβαξώλ Αζζκαηηθώλ 

Κξίζεσλ

 νβαξέο αζζκαηηθέο θξίζεηο είλαη επηθίλδπλεο γηα 

ηε δσή

 Η αληηκεηώπηζε πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη 

ζπλήζσο ζε λνζνθνκείν ή ζε ηκήκα επεηγόλησλ 

πεξηζηαηηθώλ



HIGH RISK OF DEATH

With a history of near-fatal asthma requiring intubation and 
mechanical ventilation

Who have had a hospitalization or emergency care visit for asthma 
in the past year

Who are currently using or have recently stopped using oral 
glucocorticosteroids

Who are not currently using inhaled glucocorticosteroids

Who are overdependent on rapid-acting inhaled 2-agonists, 
especially those who use more than one canister of salbutamol (or 
equivalent) monthly

With a history of psychiatric disease or psychosocial problems, 
including the use of sedatives

With a history of noncompliance with an asthma medication plan

Food allergy in a patient with asthma

SOS



ρεδηαζκόο Πιάλνπ γηα ηελ 

Αληηκεηώπηζε ησλ Κξίζεσλ

Αξρηθή ζεξαπεία Αζζκαηηθήο Κξίζεο:

Δπαλαιακβαλόκελε ρνξήγεζε εηζπλνώλ       
β2- δηεγεξηώλ ηαρείαο δξάζεο 

Έγθαηξε ρνξήγεζε ζπζηεκαηηθώλ 
θνξηηθνεηδώλ

Υνξήγεζε νμπγόλνπ



Υνξήγεζε ηαρείαο έλαξμεο δξάζεο β2 

δηεγέξηε Aerolin

4-10 εηζπλνέο ζαιβνπηακόιεο αλά 20 ιεπηά γηα ηελ 1ε 
ώξα

Μεηά ηελ πξώηε ώξα 4-10 εηζπλνέο θάζε 3-4 ώξεο κέρξη 
6-10 εηζπλνέο θάζε 1-2 ώξεο

pMDI + spacer ≈ DPI (Evidence A) – cost-effective

Ακθηιεγόκελα δεδνκέλα γηα ζύγθξηζε αλάκεζα ζε 
δηαιείπνπζα θαη ζπλερή λεθεινπνίεζε κε β2 αγσληζηή

Αξρηθά ζπλερή θαη ζηε ζπλέρεηα δηαιείπνπζα 
(intermittent on demand) ρνξήγεζε

ΟΥΙ ελδνθιέβηνπο β2 αγσληζηέο

(Πάντοτε η θεραπεστική τορήγηση γίνεται με σσνετή παρακολούθηση
της κλινικής εικόνας τοσ ασθενή)



Σπόπορ λήτηρ

Νευελοποίηση με την παποσή οξςγόνος



πζηεκαηηθά ζηεξνεηδή

Απόιπηε έλδεημε !!!

ε απνηπρία βειηίσζεο κε SABA

ε αζζελή πνπ ήδε ιακβάλεη OCS

ε ηζηνξηθό πξνεγεζέλησλ παξνμύλζεσλ πνπ απαίηεζαλ  

OCS

Παξόκνηα απνηειεζκαηηθόηεηα p.o θαη IV θνξηηθνεηδώλ 
(ηαρεία απνξξόθεζε θαη πςειή βηνδηαζεζηκόηεηα ηεο 
πξεδληδνιόλεο) 

P.O ρνξήγεζε ηαρύηεξε, πην θζελή, ιηγόηεξν επεκβαηηθή

Πνιύ δπζπλνηθόο, έκεηνη, NIV ή δηαζσιήλσζε



πζηεκαηηθά ζηεξνεηδή

1mg/kg/day πξεδληδνιόλε σο 50mg γηα ελήιηθεο

1-2mg/kg/day σο 40mg γηα παηδηά 6-11 εηώλ

5-7 εκέξεο

Peak effect of oral steroids in 9 hours (έλαξμε δξάζεο ζε 
4ώξεο)

Καλέλα όθεινο από ην tapering ησλ OCS



ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

Όρη ζε όινπο ηνπο αζζκαηηθνύο

ηόρνο SatO2 > 93-95%

Αλάινγα κε ηνλ θνξεζκό ή ηα αέξηα 

αίκαηνο

πάληα απαηηνύληαη πςειέο ξνέο – κπνξεί 

λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ αλαγλώξηζε 

επηδείλσζεο ηεο αλαπλεπζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο



Ipratropium: Clinical Studies

Meta-analysis of emergency Rx of acute asthma

• Eligible studies

–RCT, double blind, placebo controlled

–ipratropium as adjunctive therapy to beta-agonists

• Results

- Ipratropium additional 7.3% improvement in FEV1 

–Reduced risk of hospitalization (RR 0.73)

–No additional adverse effects observed

Stoodley et al. Ann Emerg Med 1999;34:8



πγρνξήγεζε 

ζαιβνπηακόιεο + ηπξαηξνπίνπ

ρεηηθά γξεγνξόηεξε θαη κεγαιύηεξε βειηίσζε 

πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο ζηνπο ελήιηθεο από 

θάζε έλα ρσξηζηά (Evidence Β)

Υακειόηεξε ζπρλόηεηα λνζειεηώλ (Evidence A)



ΙΠΡΑΣΡΟΠΙΟ

Αλ δελ ππάξρεη επαξθήο αληαπόθξηζε ζηνπο β2-

αγσληζηέο 

ε κέηξηεο - ζνβαξέο παξνμύλζεηο 

Γνζνινγία 500κg θάζε 6 ώξεο

Πξώηεο γξακκήο ζεξαπεία ζε παξνμύλζεηο από 

ρξήζε β-απνθιεηζηώλ



Δηζπλεόκελα ηεξνεηδή

ΟΥΙ ΞΔΚΑΘΑΡΙΜΔΝΟ - Ωο πξόζζεηε ζεξαπεία ή αληί 
ζπζηεκαηηθώλ θνξηηθνεηδώλ

ΣΔΠ: ε ζνβαξή παξόμπλζε πςειή δόζε ICS ηελ πξώηε 
ώξα κεηώλεη ηελ αλάγθε λνζειείαο ζε αζζελείο πνπ δελ 
ιακβάλνπλ ζπζηεκαηηθά θνξηηθνεηδή (Evidence A)

ΣΔΠ: Ωο πξόζζεηε ζεξαπεία αληηθξνπόκελα 
απνηειέζκαηα (Evidence B)

ON DISCHARGE: Η πξνζζήθε ICS ζε ζπζηεκαηηθά 
θνξηηθνεηδή δελ πξόζθεξε πξόζζεηα νθέιε (review)

ON DISCHARGE: Τςειή δόζε ICS (2000κg 
θινπηηθάδόλε/εκέξα γηα 2 εβδνκάδεο ≈ 40mg 
πξεδληδνιόλε θαη κείσζε θαηά 5mg θάζε 2 εκέξεο ζηηο 
ήπηεο-κέηξηεο παξνμύλζεηο

Γελ ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ηνπο, ην θόζηνο είλαη πςειό, 
όκσο εθαξκόδεηαη



ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΒΡΟΓΥΟΓΙΑΣΑΛΣΙΚΑ

– ΑΜΙΝΟΦΤΛΙΝΗ

Γελ απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα

Απμάλεη ηνλ θίλδπλν παξελεξγεηώλ (ηδίσο ζε 
όζνπο ιακβάλνπλ βξαδείαο απνδέζκεπζεο 
ζενθπιίλε) 

Δπίπεδα ζε 24 ώξεο

Υακειόηεξεο δόζεηο ζε επαηηθή αλεπάξθεηα, 
θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ζπγρνξήγεζε κε 
ζηκεηηδίλε, ζηπξνθινμαζίλε, εξπζξνκπθίλε

Τςειόηεξεο δόζεηο ζε θαπληζηέο



ΑΓΡΔΝΑΛΙΝΗ

Δλδνκπηθή επηλεθξίλε σο πξόζζεηε 

ζεξαπεία ζηελ παξόμπλζε πνπ ζρεηίδεηαη 

κε αλαθπιαμία θαη αγγεηννίδεκα



ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΟ ΜΑΓΝΗΙΟ

ε απεηιεηηθέο γηα ηε δσή παξνμύλζεηο (ζε 

FEV1< 25-30%)

2g MgSO4 ζε 50ml 0.9% N/S ζε 20min 

(single dose) (Evidence A)

Οη ηξέρνπζεο ελδείμεηο ππνζηεξίδνπλ ηε 

ρνξήγεζε ελδνθιέβηνπ καγλεζίνπ 

πεξηζζόηεξν από ηε ρνξήγεζε 

ελδνθιέβηνπ β2-αγσληζηή ή ακηλνθπιίλεο



ΜΑΓΝΗΙΟ

Πηζαλώο κεγαιύηεξε βειηίσζε ηεο 

πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο όηαλ ε 

ζαιβνπηακόιε ρνξεγείηαη κε ηζνηνληθό 

καγλήζην (Evidence B)

FEV1 < 50%

Πεξεηαίξσ κειέηεο γηα πξώηε γξακκή



ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ

ΟΥΙ εθηόο από ηζρπξέο ελδείμεηο ινίκσμεο 

κε ππξεηό θαη ππώδε απόρξεκςε ή 

αθηηλνινγηθή απόδεημε πλεπκνλίαο

ε παξαξηλνθνιπίηηδα



ΛΟΙΠΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ

Όρη θαηαζηαιηηθά

Όρη θπζηθνζεξαπεία

Όρη LTRAs (limited evidence from small studies)

Όρη βιελλνιπηηθά

Helium ?? (δελ έρεη ξόιν ζηε αληηκεηώπηζε 
ξνπηίλαο – ζε όζνπο δελ απαληνύλ 
ηθαλνπνηεηηθά ?? – δηαζεζηκόηεηα, θόζηνο, 
ηερληθά δεηήκαηα

24 ώξεο πξηλ ηελ έμνδν αιιαγή ησλ 
λεθεινπνηνύκελσλ ζε MDI ή dry-powder
εηζπλεόκελα βξνγρνδηαζηαιηηθά



Ram FS, Cochrane Database Syst Rev 2005

Non-invasive Ventilation

NPPV has been shown to be effective in COPD 

patients with respiratory failure.

Role in respiratory failure from asthma uncertain
2 studies: no difference in endotracheal intubation

1 study: fewer admissions in the NIV group

Larger prospective studies needed!



Non-invasive Ventilation

NO RECOMMENDATION IS OFFERED

Αλ δνθηκαζηεί σζηόζν απαηηεί ζηελή 
παξαθνινύζεζε



Acute Severe Asthma: 

Indications for Intubation

1. Ultimately, a clinical judgement 

2. Failure to respond to usual treatment with features 

suggesting impending respiratory arrest

- altered consciousness, exhaustion, tachycardia 

(>130/min), severe hypoxemia (PaO2 <60mm), 

hypercapnia, or acidosis.

3. FEV1 < 0.6L, PEF <60L/min unresponsive to 

bronchodilator

Elevated initial value for PCO2 does not by itself

mandate consideration of intubation



Ro ζώξαθνο

CXR ζε κε αληαπνθξηλόκελνπο ζηελ 

αξρηθή ζεξαπεία, ζε ελαιιαθηηθή 

δηάγλσζε (πλεπκνζώξαθαο, πλεπκνλία)





Απηόκαηνο Πλεπκνζώξαθαο



FOLLOW UP

Κιηληθή εηθόλα

Κνξεζκόο αξηεξηαθνύ αίκαηνο

Πλεπκνληθή ιεηηνπξγία ζηελ 1ε ώξα

Η θιηληθή εηθόλα θαη ε πλεπκνληθή 

ιεηηνπξγία ζηελ 1ε ώξα πην αμηόπηζηνη 

δείθηεο αλάγθεο γηα λνζειεία από ηελ 

θαηάζηαζε άθημεο ηνπ αζζελνύο



FOLLOW UP

Δπαλεθηίκεζε εληόο 1 εβδνκάδαο

Σερληθή εηζπλνώλ – ηερληθή ρξήζεο 

ξννκέηξνπ

Γξαπηό ζρέδην δξάζεο

Step up ICS for 2-4 weeks OR commence 

ICS if not prescribed previously



© Global Initiative for Asthma

Managing exacerbations in acute care settings

GINA 2016, Box 4-4 (1/4)

Are any of the following present?

Drowsiness, Confusion, Silent chest

Further TRIAGE BY CLINICAL STATUS

according to worst feature

MILD or MODERATE

Talks in phrases

Prefers sitting to lying

Not agitated

Respiratory rate increased

Accessory muscles not used

Pulse rate 100–120 bpm

O2 saturation (on air) 90–95%

PEF >50% predicted or best

SEVERE

Talks in words

Sits hunched forwards

Agitated

Respiratory rate >30/min

Accessory muscles being used

Pulse rate >120 bpm

O2 saturation (on air) < 90%

PEF ≤50% predicted or best

Short-acting beta2-agonists

Consider ipratropium bromide

Controlled O2 to maintain

saturation 93–95% (children 94-98%)

Oral corticosteroids

Short-acting beta2-agonists

Ipratropium bromide 

Controlled O2 to maintain

saturation 93–95% (children 94-98%)

Oral or IV corticosteroids

Consider IV magnesium

Consider high dose ICS

If continuing deterioration, treat as 

severe and re-aassess for ICU

ASSESS CLINICAL PROGRESS FREQUENTLY 

MEASURE LUNG FUNCTION 

in all patients one hour after initial treatment 

FEV1 or PEF 60-80% of predicted or 

personal best and symptoms improved

MODERATE

Consider for discharge planning

FEV1 or PEF <60% of predicted or 

personal best,or lack of clinical response

SEVERE

Continue treatment as above 

and reassess frequently

NO

YES

Consult ICU, start SABA and O2, 

and prepare patient for intubation

INITIAL ASSESSMENT

A: airway   B: breathing   C: circulation
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INITIAL ASSESSMENT

A: airway   B: breathing   C: circulation

Are any of the following present?

Drowsiness, Confusion, Silent chest

Further TRIAGE BY CLINICAL STATUS

according to worst feature

Consult ICU, start SABA and O2, 

and prepare patient for intubation

MILD or MODERATE

Talks in phrases

Prefers sitting to lying

Not agitated

Respiratory rate increased

Accessory muscles not used

Pulse rate 100–120 bpm

O2 saturation (on air) 90–95%

PEF >50% predicted or best

SEVERE

Talks in words

Sits hunched forwards

Agitated

Respiratory rate >30/min

Accessory muscles being used

Pulse rate >120 bpm

O2 saturation (on air) < 90%

PEF ≤50% predicted or best

NO

YES
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MILD or MODERATE

Talks in phrases

Prefers sitting to lying

Not agitated

Respiratory rate increased

Accessory muscles not used

Pulse rate 100–120 bpm

O2 saturation (on air) 90–95%

PEF >50% predicted or best

SEVERE

Talks in words

Sits hunched forwards

Agitated

Respiratory rate >30/min

Accessory muscles being used

Pulse rate >120 bpm

O2 saturation (on air) < 90%

PEF ≤50% predicted or best

Short-acting beta2-agonists

Consider ipratropium bromide

Controlled O2 to maintain

saturation 93–95% (children 94-98%)

Oral corticosteroids

Short-acting beta2-agonists

Ipratropium bromide 

Controlled O2 to maintain

saturation 93–95% (children 94-98%)

Oral or IV corticosteroids

Consider IV magnesium

Consider high dose ICS
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Short-acting beta2-agonists

Consider ipratropium bromide

Controlled O2 to maintain

saturation 93–95% (children 94-98%)

Oral corticosteroids

Short-acting beta2-agonists

Ipratropium bromide 

Controlled O2 to maintain

saturation 93–95% (children 94-98%)

Oral or IV corticosteroids

Consider IV magnesium

Consider high dose ICS

If continuing deterioration, treat as 

severe and re-assess for ICU

ASSESS CLINICAL PROGRESS FREQUENTLY 

MEASURE LUNG FUNCTION 

in all patients one hour after initial treatment 

FEV1 or PEF 60-80% of predicted or 

personal best and symptoms improved

MODERATE

Consider for discharge planning

FEV1 or PEF <60% of predicted or 

personal best,or lack of clinical response

SEVERE

Continue treatment as above 

and reassess frequently



ΔΤΥΑΡΙΣΩ


