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Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at
henvende dig på:
Tlf. 55 73 10 66
man-tors 8-12

Der er aftalt tid til øjenprovokation med:
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Hvorfor øjenprovokation?
Øjenprovokation foretages for at måle graden af følsomhed i øjne og
næse over for et bestemt allergen (det stof man er overfølsom over
for). Undersøgelsens resultat har betydning for diagnose og evt.
behandlingstilbud.
Hvordan foregår øjenprovokationen?
Allergen-ekstrakt i forskellige fortyndinger dryppes i øjnene 5 gange
med mindst 10 minutters interval.
Der måles lungefunktion før og efter testen og der sættes en positiv
og negativ priktest.
Efter drypning kan der komme reaktioner, der svarer til en allergisk
betinget irritation som kløe, rødme, hævelse, tåreflåd, nysen, stoppet
eller løbende næse svarende til de symptomer, du plejer at få ved
kontakt med allergenet.
Hvis undersøgelsen viser et positivt resultat standses undersøgelsen,
og der gives anti-allergiske øjendråber.
Selve undersøgelsen tager ca. 1½ time. Herefter følger evt.
behandling og lægesamtale.

Før øjenprovokationen. VIGTIGT!
Følgende medicin må ikke tages op til provokationen:
 14 døgn før: Næsespray med steroid f. eks: Nasonex,
Rhinocort, Flixonase, Beconase, Avamys, Dymista
 3 døgn før: Antihistamin f.eks. Alnok, Cetirizin, Xyzal,
Aerius, Revitelle, Benadryl
 3 døgn før:Øjendråber f. eks Opatanol, Livostin, Antistina
Privin, Lomudal, Tilavist
 3 døgn før: Næsespray f.eks. Iliadin, Otrivin, Livostin,
Lomudal
Ovenstående medicin må benyttes igen, når undersøgelsen er helt
afsluttet.
Hvis du har øjeninfektion, er meget forkølet eller påvirket af allergi
skal øjenprovokationen udsættes, til du er rask igen.
Du kan ikke bære kontaktlinser i forbindelse med undersøgelsen.

