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Astma er en av de vanligste kroniske
sykdommene blant barn og voksne unge.
Astmaforekomsten blant idrettsutøvere
er høyere enn i den generelle befolkning,
men få studier har undersøkt forekomsten av astma blant idrettsstudenter.
Derfor gjennomførte vi en studie av
astmaforekomst blant idrettsstudenter
ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.
Studien inkluderte 204 idrettsstudenter
(kvinner n=93, menn n=111). Datainnsamlingen ble gjennomført i oktobernovember 2014 i form av en anonym
spørreundersøkelse. Spørreskjemaet
kartla aktiv og tidligere astma, samt
symptomforekomst, subjektiv rangering
av egen utholdenhet, medisinbruk,
idrettsdeltagelse og meninger om
astmamedisin og prestasjon.
Forekomst av aktiv astma blant
idrettsstudenter var 11,8 %. Andelen
studenter diagnostisert med astma i
løpet av livet var 19,6 %. Forekomst av
anstrengelsesutløst astma var 12,7 %.
Videre hadde 17,6 % opplevd astmasymptomer i løpet av de siste tolv måneder,
mens 10,8 % hadde brukt astmamedisin
i løpet av de siste tolv måneder. Idrettsstudentene med astma rangerte egen
utholdenhet på lik linje med de uten
astma. Rundt to tredjedeler av studentene med astma mente at diagnosen har
en negativ påvirkning på egen prestasjon.
Forekomsten av astma blant idrettsstudenter ved HiSF ble funnet å være noe
høyere enn i den generelle befolkningen
i Norge. Det samme gjelder forekomsten
av anstrengelsesutløst astma.
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stma er en kompleks kronisk
  tilstand i luftveiene som
  karakteriseres av gjentagende
og variabel luftveisobstruksjon,
bronkial hyperreaktivitet og underliggende inflammasjon (1) og rammer
300 millioner mennesker globalt (2).
Luftveisobstruksjonen som oppstår i
forbindelse med et astmatisk anfall,
skyldes en sammentrekning av glatt
muskulatur i bronkiene, ødemdannelse og økt produksjon av slim.
Dersom en kronisk inflammasjon er
til stede i luftveiene, kan det føre til
remodellering og kronisk forsnevring
av bronkialtreet (1).
Anstrengelsesutløst astma
(exercise-induced asthma (EIA)) er
noe 70–80 % av personer med astma
opplever (3). EIA karakteriseres ved
pusteproblemer og luftveisplager
som oppstår i forbindelse med fysisk
anstrengelse. Typiske symptomer er
piping i brystet, hoste, tung pust,
kortpustethet og tetthet i brystet som
oppstår fordi anstrengelsen fører til
sammentrekninger i luftveiene (4).
Forekomsten av astma er kartlagt
innenfor ulike populasjoner i mange
land, men også generelt på europeisk- og verdensbasis. Forskjellene i
astmaforekomst mellom forskjellige
land, verdensdeler og populasjonsgrupper er store, og dette har ført til
ytterligere forskning rundt årsakene
til disse forskjellene. Miljøfaktorer,
genetikk og diagnose kan ha stor
påvirkning på forekomst (5). Disse
faktorene kan variere mellom land
og verdensdeler. Forekomsten av
legediagnostisert astma blant voksne
på verdensbasis er anslått til 4,3 %
(6), og blant voksne i Norge estimert
til rundt 8 % (7). Forekomsten blant
idrettsutøvere ser ut til å være noe
høyere enn i den generelle befolkningen (8, 9). Det er også funnet høyere

forekomst blant studenter med
idrettsstipend i USA (10).
Bruk av astmamedisin i idrettskonkurranser har vært et omdiskutert
tema, og reglene for bruk av inhalerte
ß2–agonister i forbindelse med
idrettskonkurranser har blitt endret
en rekke ganger (11). En systematisk
oversikt og metaanalyse over effekten
av ß2–agonister på personer uten
astma konkluderer med at inhalert
formoterol, salbutamol, terbutaline
og salmeterol ikke påvirker aerob
kapasitet, anaerob kapasitet eller
muskelstyrke (12). For effekten av
systemiske ß2–agonister er evidensen
ansett å være for svak til å konkludere
med om de kunne påvirke fysisk
prestasjon. I 2012 godkjente Verdens
antidopingbyrå (WADA) inhalasjon av
ß2–agonistene formoterol, salbutamol og salmeterol i terapeutiske
doser i forbindelse med idrettskonkurranser (13, 14). Utøveren må
imidlertid fylle ut en deklarasjon om
bruken av medikamentene i forkant
av konkurransen. Terbutaline, som
også kan foreskrives i tablettform
og som er vanskelig å fastslå om er
inntatt i terapeutisk dose (15), står
fortsatt på dopinglisten (13).
Oss bekjent er det ingen studier
som har sett på forekomst av astma
blant universitets- og høgskolestudenter i Norge. Vi ønsket derfor primært
å kartlegge forekomst av astma og
EIA blant idrettsstudentene ved HiSF.
Sekundært ønsket vi å undersøke hva
idrettsstudentene mente om forholdet
mellom astmamedisin og idrettsprestasjon, samt hvordan astma påvirket
deres egen utholdenhet.

Metode
Denne studien er en anonym spørreundersøkelse blant bachelorstuden-

En spørreundersøkelse blant iderettsstudenter ved Høgskolen i Sogn og Fjordane viser at 11, 8 % av studentene
hadde aktiv astma og 12,7 % anstrengelsesutløst astma. To tredjedeler av studentene med astma mente diagnosen
har en negativ påvirkning på egen prestasjon. FOTO: MARIT BENDZ

tene som studerer idrett ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Med bakgrunn
i problemstillingen ble tolv avkrysningsspørsmål formulert. Pilottesting
av spørreskjemaet ble foretatt i
forkant av datainnsamlingen. Pilottestingen foregikk ved at spørreundersøkelsen ble fylt ut av seks
tilfeldige studenter på høgskolen
(ikke-idrettsstudenter), og disse ga
tilbakemelding på hvordan de forsto
spørsmålene. Dette førte til omformulering av noen få spørsmål for å
ytterligere forsikre at spørsmålene
ble tolket på riktig måte.
For å nå flest mulig av de 255
idrettsstudentene på bachelornivå,
møtte vi opp i undervisningstimer og
spurte i plenum om studentene ville
delta i undersøkelsen. Deretter delte
vi ut spørreskjemaet til alle som
ønsket å delta, og vi var tilstede under
utfyllingen av spørreskjema. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden
oktober-november 2014.
Basert på internasjonale spørreskjemaundersøkelser som ISAAC
(The International Study of Asthma
and Allergies in Childhood) og den
europeiske studien ECRHS (European
Community Respiratory Health Study)
(6) definerte vi de ulike astmakategoriene på følgende måte:
●● Aktiv astma ble kategorisert etter

positivt svar på «har du noen gang
fått diagnostisert astma av lege?»,
i tillegg til positivt svar på symptomer siste tolv måneder og/eller
medisinbruk siste tolv måneder.
●● Tidligere astma ble kategorisert
som positivt svar på diagnose av
lege. I tillegg måtte de ha avgitt
positivt svar på symptomer eller
medisinbruk noensinne, men ikke
i løpet av de siste tolv måneder.
●● Astma noensinne omfattet både
aktiv- og tidligere astma.
I tillegg ble anstrengelsesutløst
astma (EIA) kartlagt ved å spørre:
«har du noen gang fått diagnostisert
anstrengelsesutløst astma av lege?».
Ved positivt svar på diagnose ble det
videre spurt om hvordan diagnosen
ble stilt. Alternativene var spirometri,
spirometri før og etter løpstest, andre
tester eller ingen teknisk undersøkelse.
Respondentene ble også bedt om
å rangere sin egen utholdenhet på en
skala fra 1–6, hvor 1 var svært dårlig
og 6 var svært god. Avslutningsvis ble
det stilt noen spørsmål rundt respondentenes holdninger til astmamedisin
og idrettslig prestasjon.
Studien ble vurdert av Regional
komité for medisinsk- og helsefaglig
forskningsetikk (REK Vest) til å ikke
være meldepliktig.

Data er oppgitt i antall og prosent.
Alle data ble ført inn og analysert i
statistikkprogrammet IBM SP SS
versjon 20. Grafer og figurer ble laget
i Microsoft Excel. Standardavvik ble
brukt som spredningsmål for alder og
rangering av utholdenhet. Forekomst
av aktiv astma og EIA samt aktiv
astma og kjønn ble satt opp mot
hverandre i krysstabeller. Det ble
utført statistisk analyse med T-test
for uavhengig utvalg mellom aktiv
astma og kjønn, og på forskjeller i
rangering av utholdenhet. Signifikansnivået ble satt til p-verdi ≤ 0,05.

Resultat
Totalt fikk vi inn 204 svar på spørreskjemaet av 253 mulige, som tilsvarer en svarprosent på 80,6 %,
Alle respondentene ble inkludert i
studien. Kjønnsfordelingen var 54,4 %
menn og 45,6 % kvinner, og gjennomsnittsalderen var 22,2 år ± 2,5.
Forekomst av aktiv astma blant
idrettsstudenter ved HiSF var 11,8 %
(n=24). Fordelt på kjønn hadde 14 %
av kvinnene i studien aktiv astma,
mot 9,9 % av mennene. Det var ingen
signifikant forskjell mellom kjønn
(p=0,400). Totalt hadde 7,8 % (n=16)
hatt astma tidligere men ikke det
siste året, mens 19,6 % (n=40) av
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FIGUR 1. Forekomst av aktiv astma, tidligere astma og astma noensinne
blant idrettsstudenter ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (n=204).
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FIGUR 2. EIA-forekomst blant idrettsstudenter ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (n=204),
vist hos gruppene uten astma, aktiv astma og astma noensinne.

FIGUR 3. Andel idrettsstudenter ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (n=204)
som har opplevd astmasymptomer noensinne, opplevd astmasymptomer siste
tolv måneder, brukt astmamedisin noensinne og brukt astmamedisin siste
tolv måneder.
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Diskusjon

Forekomst av astma blant idrettsstudenter ved HiSF er 11,8 %. Andelen er
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idrettsstudentene ved HiSF hadde fått
diagnosen astma på et eller annet
tidspunkt i løpet av livet (FIGUR 1).
Forekomst av EIA blant idrettsstudentene ved HiSF var 12,7 % (n=26).
Fordelt på kjønn hadde 16,1 % av
kvinnene i studien EIA, mot 9,9 % av
mennene. Det var ingen signifikant
forskjell mellom kjønn (p=0,205).
Av alle med aktiv astma hadde 70,8 %
(n=17) også diagnostisert EIA.
Av idrettsstudentene med astma
noensinne hadde 57,5 % (n=23)
også diagnostisert EIA, og av ikkeastmatikerne var det 1,8 % (n=3) som
hadde diagnostisert EIA (FIGUR 2).
Andelen idrettsstudenter som
hadde opplevd astmasymptomer i
løpet av livet var 46,6 %, mens 17,6 %
hadde opplevd astmasymptomer
i løpet av de siste tolv måneder.
Andelen som noensinne hadde brukt
astmamedisin var 28,4 %, mens
10,8 % hadde brukt medisin i løpet
av de siste tolv måneder (FIGUR 3).
Det var ingen signifikant forskjell
(p=0,233) i hvordan gruppen med
aktiv astma (n=24) og de uten astma
(n=180) rangerte sin egen utholdenhet. I astmagruppen rangerte 33 %
egen utholdenhet som god og svært
god, mot 47,8 % i gruppen uten astma.
Av alle respondentene mente
33,7 % at astmamedisin forbedrer
prestasjon i utholdenhetsidretter.
Videre mente 18,8 % at astmamedisin
ikke har noen påvirkning, mens
1,5 % mente at astmamedisin har en
negativ effekt. De resterende 46 %
hadde ingen formening om spørsmålet.
Av idrettsstudentene med aktiv
astma mente 31,6 % at astma ikke har
noen betydning på egen prestasjon,
mens 68,4 % mente at diagnosen
påvirker egen prestasjon. Av de som
mente at astma påvirker egen
prestasjon, mente 69,6 % at det har
en negativ påvirkning og 8,7 % mente
at påvirkningen er veldig negativ.
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også er idrettsutøvere og som nevnt
tidligere, viser studier at forekomsten
av astma blant idrettsutøvere er
høyere enn i den generelle befolkningen (8, 9). En alternativ forklaring kan
være at voksne kan ha vokst av seg
astmadiagnosen fra barndommen og
tenårene (17, 18). Utvalget i vår studie
kategoriseres som unge voksne, og
det kan derfor tenkes at noen fortsatt
kommer til å vokse av seg astmaen.
Tjue prosent av alle norske barn får
en astmadiagnose før fylte 10 år og
blant norske 16-åringer er det funnet
en astmaforekomst på 13,7 % (19).
I og med at astmaforekomsten blant
voksne ligger på 8–9 %, kan det se ut
som om halvparten av dem som
vokser av seg astmaen, gjør dette
før fylte 16 år. Det vil si at den andre
halvparten vokser av seg astmadiagnosen i løpet av årene etter fylte 16
år. Det er vanskelig å si om flertallet
vokser av seg astmaen i perioden
før eller etter studietiden. En tredje
forklaring kan være at det er en
generell økning i astmaforekomst i
den voksne befolkningen i Norge på
linje med det man finner andre steder
(20) og at astmaforekomsten blant
unge voksne nå er tilsvarende det vi
finner i vår studie.
Resultatene vi fant er på linje med
den kliniske/aktive astmaforekomst i
Norge som ble funnet i Worlds Health
Survey WHS (6) blant voksne i alderen
18–45 år. Sammenlignet med astmaforekomsten på verdensbasis for
voksne i alderen 20–44 år funnet i
ECHRS (4,5 %) (21) er andelen vi fant
vesentlig høyere. Dermed støtter
våre tall at forekomsten av astma
er høyere i vestlige land (21, 22).
Funnene varierer åpenbart fra studie
til studie.
Nystad og medarbeidere undersøkte forekomsten av astma blant alle
eliteutøvere på landslagsnivå i Norge
(n=1620), både på junior- og seniornivå, og sammenlignet dem med et
utvalg av den generelle befolkningen
(n=1680). Spørreskjema ble anvendt
også i dette tilfellet. Gjennomsnittsalderen i gruppene (22,4 år blant
eliteutøvere, 24,9 i en generell
befolkning) var relativt lik gjennomsnittsalderen i vår studie (22,2 år
± 2,5). Astmaforekomsten blant
idrettsutøverne (10 %) var signifikant
høyere enn i den generelle befolknin-

Av de studentene som hadde en formening om astmamedisin og prestasjon i utholdenhetsidretter, mente flesteparten at det har en positiv påvirkning. En liten andel mente at
astmamedisin har en negativ effekt. Nærmere halvparten av studentene hadde ingen
formening. FOTO: MARIT BENDZ

gen (6,9 %) (23). Forekomsten funnet
i vår studie er noe høyere enn hos
disse idrettsutøverne, og vesentlig
høyere enn hos utvalget av den
generelle befolkningen.
Selv om denne studien tyder på
høyere forekomst av astma blant
idrettsstudenter enn andre, kunne en
også tenke seg at det motsatte er
tilfelle. Tidligere studier har vist at
enkelte med astma unngår deltagelse
i idrett og fysisk aktivitet av frykt for å
oppleve tungpust eller andre astmasymptomer (24). Det ser imidlertid
ikke ut som astma hindrer barn i å
delta i idrett og eller utdanne seg
innenfor idrett i fremtiden. Dette er i
tråd med at barn med astma har like
god kondisjon som barn uten astma
(21), og at barn med astma kan vise
stor fremgang i kardiorespiratorisk
kapasitet etter utholdenhetstrening
(22).
Andelen studenter i vår studie som
har fått en astmadiagnose i løpet av
livet, er 19,6 %. Dette kan sammenlignes med Miljø- og barneastmastudien
fra Oslo (18, 19) hvor man fant at 20 %
av alle tiåringene har eller har hatt
astma, mens oppfølgingen ved 16 års
alder viste at andelen var 26,4 %.
Bemerker vi likheten i forekomst her
sammen med det faktum at 96,1 %

av studentene har drevet aktivt med
idrett, og at alle tar en idrettsrelatert
utdanning, kan det også tyde på at
astma ikke hindrer deltagelse i
idretten. Internasjonale anbefalinger
sier også at kun de med svært alvorlig
astma, bør tilpasse deltagelse i idrett
(25).
Total forekomst av EIA blant
idrettsstudenter ved HiSF (12,7 %),
er litt høyere enn generell forekomst
av astmasymptomer i forbindelse
med anstrengelse, som ifølge Norsk
Helseinformatikk (26) er 10 %.
Forekomst av EIA blant studentene
med aktiv astma var 70,8 %. Som
tidligere nevnt har 70–80 % av
personer med astma også EIA (3),
noe som stemmer overens med våre
funn. Det var også tre ikke-astmatikere som rapporterte at de hadde
diagnostisert EIA. Dette understreker
derfor at det er mulig å ha diagnosen
EIA, uten å ha underliggende kronisk
astma (4).
Exercise-induced bronchoconstriction (EIB) er den bronkiale konstriksjonen, også kalt den bronkiale
«spasmen», som oppstår etter fysisk
anstrengelse. Begrepene EIA og EIB
blir ofte brukt om hverandre, men
forskjellen er at EIA er selve symptomene og diagnosen, og EIB er det
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målbare fallet i lungefunksjon (4). I
vår spørreundersøkelse spurte vi kun
om diagnostisert EIA, og ikke om
symptomer i forbindelse med
anstrengelse. Derfor kan det tenkes
at forekomsten av EIB og astmasymptomer i forbindelse med aktivitet kan
være høyere. Ut fra dette kan det
være en mulighet at EIA- og EIBforekomsten er høyere blant idrettsstudenter enn i befolkningen generelt. Årsaken til dette kan være den
samme som årsaken til at EIA og EIB
er mer fremtredende hos toppidrettsutøvere.
Forekomst av astmasymptomer
blant idrettsstudentene ved HiSF er
noe høyere enn i den generelle
befolkningen i Norge ifølge WHS (6).
Blant studentene i vår studie hadde
17,6 % nåværende symptomer, mot
15 % i den generelle befolkningen (5).
Videre fant vi at 28,4 % av studentene hadde brukt astmamedisin
noensinne, mot 19,6 % som hadde
fått astmadiagnose noensinne.
Disse forskjellene kan muligens
forklares med at medisin kan bli
testet ved mistanke om astma uten
at en diagnose blir stilt. Andelen
som har brukt medisin de siste tolv
måneder var 10,8 %, mot 11,8 % som
har aktiv astma. Disse tallene tyder
på at astmamedisin ikke blir misbrukt
blant idrettsstudenter ved HiSF.
Det kan se ut som at studentene
med astma rangerer egen utholdenhet dårligere enn de som ikke har
astma. Våre funn viser en svak
tendens til dette, da 33,3 % i astmagruppen rangerte egen utholdenhet
som god og svært god, mot 47,8 % i
gruppen uten astma. Men det var
ingen statistisk signifikant forskjell
mellom de to gruppene.

Astmamedisin og prestasjon
Av de studentene som hadde en
formening på spørsmål om astmamedisin og prestasjon i utholdenhetsidretter, var det flest som mente
at det har en positiv påvirkning.
En liten andel mente at astmamedisin
har en negativ effekt. Nærmere halvparten av studentene hadde ingen
formening. Dette kan tyde på manglende kunnskap på området blant
idrettsstudenter.
Per dags dato er det kun inhalasjon
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av ß2–agonistene formoterol, salbutamol og salmeterol i terapeutiske
doser som er godkjent for bruk i
forbindelse med idrettskonkurranser
(13). Bruk av slik astmamedisin i
idrettskonkurranser har lenge vært
et omdiskutert tema, mye grunnet
tidligere frykt for at astmamedisin
forbedrer prestasjon hos friske
individer (27). Pluim et al (12) konkluderer i en grundig oversiktsartikkel
med at de konkurransegodkjente
inhalerte ß2–agonistene ikke har noe
effekt på prestasjon hos friske
individer. Inhalerte ß2–agonister kan
muligens ha en negativ effekt hos
friske individer, ettersom de kan
skape misforhold mellom ventilasjon
og perfusjon (14). I motsetning til
inhalert medisin finnes et fåtall
studier som har vist at systemiske
ß2–agonister kan bedre fysisk
prestasjonsevne hos friske individer,
men evidensen er for svak for en
konklusjon og det kreves mer
forskning på området (12). Systemiske ß2–agonister finnes per dags dato
på dopinglisten (13). Wolfarth og
medarbeidere (28) konkluderer med
at opplæring og informasjon om
medisinbruk bør implementeres
fremfor forbud.
Tidligere studier har vist at
idrettsutøvere med mild til moderat
astma kan inneha gode VO2–maksverdier og oppnå god utholdenhetskapasitet (29). Personer med alvorlig
eller kraftig astma kan derimot
påvirkes noe negativt. Det er også
funnet at personer med astma kan
vise like stor, om ikke noe større
fremgang i kardiorespiratorisk
kapasitet som personer uten astma
etter utholdenhetstrening (30).
På bakgrunn av disse funnene,
og det faktum at mange toppidrettsutøvere har astma eller EIA (23),
trenger astma ikke nødvendigvis
være en påvirkningsfaktor for
utholdenhet.
Omtrent to tredjedeler av studentene med astma i vår studie mente
at astma har en påvirkning på egen
utholdenhet. Flesteparten av disse
mente at påvirkningen var negativ.
En liten andel mente at påvirkningen
var positiv. Dette spørsmålet kan ha
blitt tolket på ulike måter. Astmatikere som bruker medisin vil oppleve
en akutt forbedring i eller gjenoppret-

ting av respiratorisk funksjon etter
medisininntak. Dette vil forbedre
muligheten til å utøve utholdenhetsbaserte aktiviteter, men ikke påvirke
faktorer som forbedrer selve utholdenhetskapasiteten, eksempelvis
VO2–maks. De som svarte at astma har
en positiv påvirkning på egen utholdenhet, kan ha tatt utgangspunkt
i at de bruker medisin og mener at
medisinen gir dem en fordel. De som
svarte at astma påvirker utholdenhet
negativt, kan ha tolket det slik at de
skulle se bort ifra effekten av medisin. Det er også en mulighet for at de
som svarte at astma påvirker utholdenhet negativt, har så alvorlig eller
kraftig astma at dette også kan være
tilfellet.

Begrensninger og veien videre
Bruk av spørreskjema fører med seg
ulike ulemper og svakheter. For det
første er dette en subjektiv målemetode som ikke gir like valide resultater som objektive målemetoder. Vi kan
ikke være fullstendig sikre på at
respondentene har vært helt ærlige
og at de husker sin egen sykehistorie.
En longitudinell studie med kliniske
undersøkelser og objektive tester
hadde vært optimalt, men det er
samtidig ressurskrevende og utfordrende. Spørreskjema som datainnsamling er derimot en lite ressurskrevende metode som kan nå mange
deltagere. Alle spørsmål tolkes forskjellig av hver respondent og for å
unngå feiltolkninger og misforståelser, utførte vi en pilottesting av
spørreskjemaet før datainnsamlingen. For å replisere funnene kan
studien i fremtiden gjøres på andre
skoler med idrettsstudier, eksempelvis Norges Idrettshøgskole – for å
sammenligne resultater og få et
større deltagerantall.

Konklusjon
Astmaforekomsten blant idrettsstudenter ved Høgskolen i Sogn og
Fjordane er noe høyere enn i den
generelle befolkning i Norge, det
samme gjelder for forekomsten av
EIA. Forekomsten av astma og EIA
blant idrettsstudenter er mer tilnærmet den man finner blant toppidrettsutøvere. Dette kan tyde på at idretts-

studenter som gruppe er mer
sammenlignbar med idrettsutøvere
enn med befolkningen generelt når
det gjelder astmaforekomst.
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◗◗

Problemer med pusten
i pollensesongen?
Masken beskytter deg mot pollen og/eller andre partikler i luften.
Det kan være svært nyttig i mange sammenhenger; til og fra jobb
eller andre gjøremål, på tur, ved trening, mens du utfører
hagearbeid eller bare nyter livet utendørs i
pollensesongen.
Masken er laget i myk og føyelig tekstil og sitter
lett og behagelig på ansiktet. Ventilene sikrer
at masken ikke gjør deg varm og forhindrer at
det dannes karbondioksid eller vanndamp på
innsiden av masken, selv under trening.
En neseklype i metall hindrer luftlekkasje mellom
nese og kinnben. Pollenmasken kan vaskes på 40°.
Pollenmasken kan brukes med to ulike typer ﬁlter.
Et partikkelﬁlter som ﬁltrerer bort pollen og annet
partikkelstøv ned til 0,3 micron. Dette følger med ved
bestilling av masken.
Kjemikalie- og partikkelﬁlter ﬁltrerer i tillegg bort
forurensing i gassform, og må bestilles separat.

Masken ﬁnnes i hvit
og blå i følgende
størrelser
S-M-L-XL

Pollenmaske med partikkelﬁlter
Medlemspris Ordinær pris
549
449
Partikkelﬁlter (2 pk)
Medlemspris Ordinær pris
289
229
Kjemikalie- og partikkelﬁlter (2 pk)
Medlemspris Ordinær pris
319
259

Pollenmasken med ﬁlter
kan bestilles direkte fra
Astma- og Allergiforbundets
nettbutikk: http://nettbutikk.naaf.no
tel. 23 35 35 35 eller nettbutikk@naaf.no

Begge ﬁltrene må byttes etter en stund,
avhengig av bruksmønster.
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