Hyposensibilisering ved allergi
Hyposensibilisering betyder nedsættelse af følsomhed. Hyposensibilisering er et behandlingstilbud til
dig, der er allergisk over for bi eller hveps, græspollen
eller birketræspollen. Ved hyposensibilisering nedsætter vi følsomheden over for det stof, som du ikke
kan tåle.
Hyposensibilisering foregår på den måde, at vi indsprøjter en fortyndet opløsning af det allergistof, du
ikke kan tåle. Vi giver som regel indsprøjtningen i
overarmen. Du skal have indsprøjtningen 1 gang om
ugen – i stigende dosis.
Hvis det er problemfrit at sætte dosis op, vil det tage
cirka ½ år at komme op på fuld dosis, som med små
variationer vil være den mængde, du herefter skal
have. Når du har nået fuld dosis, skal du have vedligeholdelsesdosis efter 14 dage, efter 4 uger og herefter hver 6. uge plus/minus 2 uger i 3-5 år.
Du får vaccinerne i Ambulatorium for Børn og Unge
på Sygehus Vendsyssel.

SÅDAN FOREGÅR HYPOSENSIBILISERING
Før hver indsprøjtning spørger vi om dine reaktioner
på den foregående indsprøjtning:




Fik du almene reaktioner som fx utilpashed, hovedpine, tiltagende træthed, kløe i ganen eller i
halsen?
Fik du lokale reaktioner som fx kløe, rødme eller
hævelse (måles i cm)?

Hver gang måler vi dit peakflow før og efter, at du har
fået vaccinen.

HVIS DU BLIVER FORHINDRET
Hvis du bliver syg, skal holde ferie eller af anden
grund bliver forhindret i at komme, skal du ringe til
ambulatoriet. Så finder vi sammen med dig ud af,
hvornår din vaccination skal fortsætte.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Undgå sport og hårdt arbejde på vaccinationsdagen
Vi fraråder dig at lave hårdt fysisk arbejde, dyrke
sport, gå i sauna samt tage lange bade på vaccinationsdagen.
Ring 112 ved voldsomme reaktioner
Hvis du får voldsomme reaktioner som vejrtrækningsbesvær og hævelse i gane og hals, skal du ringe 112.
Der er ingen egenbetaling i forbindelse med hyposensibilisering

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, er du
velkommen til at kontakte os.

Kontakt
Ambulatorium for Børn og Unge
Tlf. 97 64 10 07
Vi træffes: Mandag – fredag 8.00 – 15.30
Sengeafsnit for Børn og Unge
Tlf. 97 64 10 30
Efter 15.30

Efter behandlingen skal du blive i ambulatoriet i ½
time. Det skyldes, at vi gerne vil følge, om du reagerer på indsprøjtningen, da det, vi sprøjter ind, er et
stof, du ikke kan tåle.
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