Penicillin provokation
Til patienter og pårørende

Vælg farve

Formål
At undersøge om du har allergi over for penicillin.
Forud for testen har du fået taget blodprøver og været til undersøgelse i Lunge Ambulatoriet både ved
en sygeplejerske og en læge. Det er lægen i ambulatoriet, der tager stilling til om og hvordan,
provokationen skal foregå.
Selve provokationen foregår dels i ambulatoriet og dels derhjemme.
Forholdsregler forud for provokationen
Du skal være rask. Er du i tvivl, så kontakt ambulatoriet.
Du må ikke have taget antihistamin i 3 døgn forud for provokationen (Cetirizin, Aerius, Claritryn, Alnoc,
Zyrtec, Revitelle mm.).
Du må ikke have taget tbl. der indeholder binyrebark hormon i 7 døgn forud for provokationen
(Prednisolon, Medrol mm.).
Der er nogle former for hjertemedicin og blodtryksmedicin (Betablokkere), som man ikke må få, når
man skal provokeres. Det er lægens ansvar, men er du i tvivl, bedes du kontakte ambulatoriet.
1. del af penicillinprovokationen
1. del af provokationen foregår i Lunge Ambulatoriet, og kan vare fra 2-6 timer. Derfor kan det være en
god ide at medbringe læsestof, håndarbejde eller lign. Der er adgang til kaffe, te og vand, og skal du
være her i 6 timer, vil du få serveret lidt mad.
Provokationen foregår ved, at du skal indtage penicillin i forskellige doser under observation. Det kan
være fra 1-3 doser, og der skal gå 90 min. mellem hver dosis. Du skal forblive i ambulatoriet i 90 min.
efter indtagelse af sidste dosis.
Du vil inden opstart få målt dit blodtryk og din puls samt få anlagt en venflon (adgang til blodbanen).
Såfremt du får symptomer på allergi, afbryder vi provokationen og du får behandling.
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Penicillin provokation
2. del af penicillinprovokationen
Du har nu overstået den første halvdel af din penicillinprovokation, som er foregået under overvågning
i ambulatoriet og skal hjem og fortsætte din penicillinprovokation. Begynd på kuren samme dag som du
har været i ambulatoriet. Det er stadig ikke konstateret, om du har penicillinallergi eller ej, og du skal de
næste uger stadig betragte dig selv som penicillinallergiker.
Først når du om ca. 4-5 uger har fået taget nye blodprøver, ved vi, om du kan tåle penicillin.
Når du går hjem, har vi givet dig et ark med allergipiller / antihistamin med.
Skulle du under din hjemmekur få nældefeber, udslet, rødme i huden og/eller kløe, skal du stoppe din
penicillinkur og du må gerne straks tage en af de allergipiller, vi har givet dig med hjem. Du må tage op
til 3 piller om dagen. I tilfælde af en reaktion derhjemme, bedes du, så hurtigt så muligt tage kontakt til
ambulatoriet, da vi gerne vil have taget en ekstra blodprøve på dig (blodprøven hedder tryptase).
I sjældne tilfælde er de allergipiller, vi har givet dig med hjem ikke nok til at lindre din reaktion. Sker
dette for dig, skal du endelig tage kontakt til os igen.
Kontaktoplysninger
Tlf. 7918 2671
Sygeplejersken sidder ved tlf. alle hverdage mellem kl. 10.00 og 11.00
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