Provokationstest ved mistænkt medicinallergi
Du skal have lavet en såkaldt provokationstest, fordi
der er mistanke om, at du har allergi over for medicin.
Testen laves, hvis du tidligere har haft allergiske
symptomer i forbindelse med brug af medicin.

Giv os besked, hvis du får antibiotika
Får du behandling med antibiotika, skal der gå mindst
3 uger fra behandlingen er ophørt, og til du laver
prøven. Ring derfor til os, hvis du kommer i behandling med antibiotika op til prøven.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN:
Inden undersøgelsen begynder, gennemgår en sygeplejerske, om oplysningerne om din nuværende medicin stadig er rigtige. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, spørger vi dig, om du er gravid. Så
får du kontrolleret puls, blodtryk og lungefunktion. Du
får lagt en lille plastikslange (venflon) i en blodåre på
håndryggen.
Den medicin, du skal undersøges for allergi over for,
gives enten som opløsning/tablet eller som indsprøjtning. Det afhænger af, hvilket lægemiddel du skal
undersøges for.
Du får først en meget lille mængde medicin, hvorefter
dosis øges med ½ times interval til fuld dosis.
Efter hver dosis måler vi puls, blodtryk og peakflow
og spørger til, hvordan du har det. Hvis der ikke har
været nogen reaktion 2 timer efter sidste dosis, afslutter vi undersøgelsen.
Undersøgelsen varer 5-6 timer.
Der vil altid være en sygeplejerske i nærheden, som
du skal give besked, hvis du får tegn på allergisk
reaktion.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Undlad visse typer medicin
Undlad at tage allergimedicin i form af antihistaminer
(også håndkøb) i 3 døgn før testen. Visse blodtryksmediciner må ikke tages 1-3 døgn før testen, og vi
kontakter dig, hvis vi kan se, at du får den slags medicin.

Medbring gerne underholdning
Medbring gerne læsestof, håndarbejde, computer
eller lignende, så du kan få tiden til at gå i de 5-6
timer, undersøgelsen varer.
Kontakt os forud for undersøgelsen, hvis du:
får binyrebarkhormon (Prednisolon)
har påbegyndt ny medicin, efter du er blevet henvist til undersøgelsen
er i tvivl om fx håndkøbsmedicin
er gravid.

NÅR DU KOMMER HJEM
Der er ingen forholdsregler efter undersøgelsen, men
du skal kontakte os førstkommende hverdag, hvis der
kommer tegn på allergisk reaktion inden for det første
døgn efter testen.
Hvis du får en kraftig reaktion, som kræver akut behandling, skal du selvfølgelig kontakte Lægevagten.
3 uger efter undersøgelsen skal du have taget en ny
blodprøve for at se, om du har udviklet allergiantistoffer, så vi med sikkerhed kan udelukke allergi. Din
praktiserende læge får besked om undersøgelsens
resultat. Hvis der er allergiantistoffer i prøven, så får
du også et brev fra os.
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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

Provokationstest ved mistænkt medicinallergi

Side
2 af 2

