Information til patienten

Undersøgelse for penicillin allergi:

Penicillinprovokation:
En penicillinprovokation er en test, hvor du bliver provokeret med små og stigende doser
penicillin. Almindeligvis 3 doser.
Du vil blive testet med det penicillin som du mistænkes for, at have reageret allergisk på.
Tåler du alle doser penicillin, vurderer lægen, hvorvidt du skal have en Hjemme penicillin test.

Hjemme penicillin test:
En Hjemme penicillin test er en kur, hvor du tager 1 tablet x 3 daglig i 7 dage. Du starter op på
kuren om aftenen på dagen, hvor du har fået lavet penicillinprovokations testen.
En Hjemme penicillin test viser, om du reagere allergisk, ved måden tabletten bliver nedbrudt og
optaget i kroppen på over længere tid.
Du vil få udleveret et skema, hvor evt. symptomer kan registreres.
Skemaet skal sendes herind 4 dage efter Hjemme penicillin testen er afsluttet.

Konklusion:
Udfra din registrering af symptomer på skemaet vurderes det, hvorvidt du har allergi for
penicillin.
Du vil altid få en tilbagemelding på dit indsendte skema.
Din egen læge får også besked.
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Din forberedelse til undersøgelsen:

Penicillintesten kan kun gennemføres, hvis du 4 dage forinden undersøgelsen ikke har
• haft feber, eller syg på anden måde
• haft anden allergisk reaktion
• taget allergi tabletter f.eks. Telfast,Revitelle,Desloratadine...
Medicin:
Du skal ringe til os,hvis du er påbegyndt nyt medicin,efter du har talt med lægen eller
sygeplejersken.Det kan f.eks. være blodtryksmedicin, antidepressiv medicin,
prednison osv.
Mødested:
Penicillin provokationen foregår i Klinik for Lungesygdomme Skive.
Husk parkering til hele dagen.
Varighed:
Du møder ind her i Klinik for Lungesygdomme kl.09.00 og kan forvente at være færdig senest
kl.15.00
Du må ikke forlade Klinik for Lungesygdomme førend provokationen er afsluttet.
Du bliver tilbudt en seng som et værested men du må også gerne opholde dig frit i
venteområdet.
Forplejning:
Du bliver tilbudt vand,kaffe,te og sandwich i løbet af dagen.
Husk at medbringe:
læsestof,computer eller anden beskæftigelse.
Indkaldelse:
Pr. brev eller E-box.Der kan være op til 3 måneders ventetid.
Spørgsmål:
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Klinik for Lungesygdomme.

Med venlig hilsen
personalet
Klinik for Lungesygdomme
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