Information til patienten

Du har fået udleveret en Akutpose til brug derhjemme ved senreaktion efter allergivaccination.

Akutposen består af 2 stk. antihistamintabletter og 2 stk. Prednisontabletter a 25 mg.
En senreaktion kan komme fra du går fra afdelingen og mange timer frem.
En senreaktion kan være et hvilket som helst symptom fra kroppen.
Det kan være enten et enkelt symptom eller flere symptomer fra kroppen.
Ved milde til moderate symptomer kan du se her, hvordan du kan gøre brug af
Akutposen.

Milde symptomer kan være:
Nældefeber:
På et mindre område af kroppen.
Et kløende udslæt med afgrænsede flade hævelser oftest af forskellig form og størrelse.
Sædvanligvis omgivet af rødme. Andre gange ses udelukkende rødme.
Lokal hævelse f. eks. af et øje. Området kan være spændt og væskefyldt.
Høfeber:
Typiske symptomer fra næsen er kløe, tæthed, klar sekretion og hyppige nys.
Typiske symptomer fra øjne er rødme, irritation og kløe.
Behandling:
Ved disse symptomer kan 1 – 2 stk. tablet antihistamin være tilstrækkeligt.
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Moderate symptomer kan være:
Langsomt indsættende nældefeber:
Der kommer nældefeber ud over det meste af kroppen.
Lokal hævelse f.eks. af et øje. Området kan være spændt og væskefyldt.
Behandling:
Ved disse symptomer anbefales at tage alle 4 tabletter fra Akutposen.

Astma:
Hvis du har astma og oplever øget åndenød,
kan du anvende den akutte inhalator(blå) efter behov.

Hvis du er i tvivl kan alle 4 tabletter tages fra Akutposen.
Du bør kontakte Klinik for Lungesygdomme Skive,
egen læge eller lægevagten, hvis du vælger at tage alle 4 tabletter fra Akutposen,
og aftale, hvordan du skal forholde dig.

Klinik for Lungesygdomme Skive. Telefon: 78 44 80 10 eller 78 44 80 22
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