
 מוכן כבחירה במכתבים בקליקס   Step up Step Downאסטמה 

שעות כולל מאוחר בערב  4בהפרשים של כל  CC 1 0.9%סליין  CC 1ארובנט  CC 0.5קשה: אינהלציות ונטולין 

 בודיקורט רספולס פעמיים ביום  CC 2וגם באמצע בלילה לפי הצורך. להוסיף 

בוקר וערב + בלילה אם  CC 2בודיקורט רספולס  CC 1 0.9%, סליין CC 0.5לבינוני : אינהלציות ונטולין –קשה 

 שעות )גם אפשר ארובנט (  4שני שאיפות עם שמירה של הפרש של  -יש צורך . משאף ונטולין

, סליין CC 0.5ליוום עם פליקסוטייד שני שאיפות בבוקר ואינהלציות ונטולין  X3שאיפות ונטולין  2בינוני  : 

0.9% 1 CC 2יקורט רספולס בוד ו CC  בלילה לפני השינה 

 ליום עם פליקסוטייד שני שאיפות בבוקר ובערב   X4שאיפות ונטולין  2  בינוני לקל :

 שאיפות ונטולין בוקר וערב עם פליקסוטייד שאיפה בוקר וערב  2קל: 

 מניעה : שאיפה פליקסוטייד/ סרטייד  פעם או פעמיים ביום 

 

Asthma- Severe : When wheezing constantly, shorness of breath, coughing without break, some 

times using accessory muscles of inspiration, difficulty to speak  

Inhalation of  0.5 cc Ventolin, saline 0.9% 1cc   – every four hours including the middle of the night 

(that is the “dip time” + Budicort respules 2 CC morning and evening . (Can add 1 cc Aerovent to the 

inhalations -not all doctors use it- it is very effective in bronchitis with sputum   ) 

Moderate – severe Asthma: Wheezing but managing  

Inhalation of  0.5 cc Ventolin, saline 0.9% 1cc+  Budicort respules 2 CC  in the morning and before 

sleep –can also do an inhalation of Ventolin and Saline in the middle of the night (preventing  “dip 

time”) plus  use of 2 puffs of ventolin spray every four hours  or as needed  

Mild asthma : beginning to feel a tight chest with wheezing and mild coughing  

Inhaled sprays on a regular basis –1 or  2 sprays flixotide plus ventolin in morning , ventolin during 

the day and flixotide and ventolin again pm plus before sleep 

or symbicort X2 per day .  

(Of course the patient can revert back to his combined sprays on a twice daily basis if that controls 

him )   

Very mild or maintenence : Often one puff of a combined beta agonist with a steroid is enough -

either  throughout the year (like Merav), or during certain seasons as  necessary, or when beginning 

an URTIin order  to prevent exacerbations   

 


