Hudtest for tuberkulose (Mantouxtest)
Du skal have lavet en hudtest for tuberkulose, også
kaldet en Mantouxtest. Vi bruger testen til at undersøge, om du eventuelt er blevet smittet med tuberkulose. Vi kan også lave testen, selvom du ikke har haft
kontakt til en person, der er smittet med tuberkulose.
Det kunne være, at du har brug for en attest på, at du
er fri for tuberkulosesmitte.
Mantouxtesten viser, om du har antistoffer mod tuberkulose. Du kan godt have antistoffer uden at være
syg. Du kan også have antistoffer, fordi du er vaccineret mod tuberkulose.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du får sprøjtet en meget lille mængde protein fra
tuberkulosebakterier ind i underarmen lige under
huden.
Det svier kortvarigt, når du får indsprøjtningen. Umiddelbart efter kommer der en lille hvid blære, som
forsvinder i løbet af 10 minutter.

EFTER UNDERSØGELSEN
Der er ingen forholdsregler, du skal tage højde for,
efter testen. Du kan vaske dig med sæbe og bade,
som du plejer.
Undgå at kradse i hævelsen
Efter 1-2 døgn kan der opstå en ujævn, rød hævelse,
der er øm og klør – lidt ligesom et myggestik. Undgå
at kradse i den. Det er også vigtigt, at du ikke dækker
stedet til med plaster.

SVAR PÅ TESTEN
3 dage efter, at du har fået lavet testen, skal den
aflæses i vores ambulatorium. Vi ser efter, om der har
udviklet sig en mindre hævelse og rødme, dér hvor
du er blevet stukket. Testen er positiv, hvis der er en
hævelse i huden på 6 mm i diameter eller derover.
Hvis du får lavet testen, fordi du har været i kontakt
med en person med tuberkulose, vil vi i nogle tilfælde
tilbyde dig yderligere undersøgelse.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Fortæl os, hvis du tidligere er vaccineret
Du kan have antistoffer, fordi du er vaccineret mod
tuberkulose. Derfor er det vigtigt, at du fortæller os,
om du eventuelt tidligere har fået en calmette-/BCGvaccination. Du vil have et lille ar øverst på venstre
overarm, hvis det er tilfældet. Du kan eventuelt også
se det på dit vaccinationskort.
Medbring dit vaccinationskort
Har du et vaccinationskort, beder vi dig medbringe
det, når testen skal foretages.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Lungemedicinsk Ambulatorium
Tlf. 97 64 08 21
Vi træffes:
Mandag – fredag 8.00 – 9.00 og
13.30 – 14.30

Lungemedicin
www.rhnordjylland.rn.dk
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