Lang provokationstest ved mistænkt medicinallergi
Du er i gang med en såkaldt provokationstest, fordi
der er mistanke om, at du har allergi over for medicin.
Der har ikke været nogen tegn på akut allergisk reaktion i forbindelse med testen her i ambulatoriet. Det er
rigtig godt, for de reaktioner, der kan være farlige, er
dem, der kommer lige efter, at den første fulde medicindosis er givet.
En normal undersøgelse udelukker dog ikke, at du
kan udvikle hududslæt efter længere tids behandling.
Det vil vi gerne undersøge dig for. Derfor skal du tage
en medicinkur efter dit besøg.

SÅDAN TAGER DU MEDICINKUREN

Kontakt Lægevagten ved en kraftig reaktion
Hvis du får en kraftig reaktion, som kræver akut behandling, skal du kontakte Lægevagten.
Hvis vi ikke har hørt fra dig efter 3 uger, så går vi ud
fra, at du ikke fik nogen reaktion på medicinen.
Din praktiserende læge får besked om undersøgelsens resultat.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Du får medicin med herfra.
Præparat: _________________________________,
______ tabletter _____ gange i ______dage.

Kontakt

Lungemedicinsk Ambulatorium
Tlf. 97 64 08 21
Vi træffes:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00

NÅR DU KOMMER HJEM
Fotografér eventuelt udslæt
Hvis der kommer tegn på allergisk reaktion, vil vi
gerne have besked.
En allergisk reaktion vil stort set altid vise sig ved et
hududslæt. Derfor vil vi bede dig om at fotografere
hududslættet og sende billedet til os.
Brug sikker mail
Da der er tale om fortrolige oplysninger, er det vigtigt,
at du bruger en sikker mail-forbindelse.
Du kan sende sikker e-mail til os ved at gå ind på
hospitalets hjemmeside www.rhnordjylland.rn.dk og
finde Ambulatorium for Lungemedicin (søg fx på 'Ambulatorium for Lungemedicin'). Øverst til højre på siden finder du et link, som du kan trykke på for at
sende en sikker mail til os. Login med dit NemID.

Lungemedicin
Lang provokationstest
www.rhnordjylland.rn.dk
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