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Hvorfor penicillin/medicin-provokation? 
Provokationen foretages for at finde ud af, om du kan tåle et bestemt 
medikament. 
 
Forberedelse til undersøgelsen (kun for penicillin-allergi). 
Inden selve provokationen er der taget en blodprøve, en RAST test for 
penicillin. 
Er denne positiv, er man allergisk og behøver ikke yderligere 
undersøgelser. Er den negativ, skal der laves en provokation med 
penicillin, da en negativ blodprøve ikke udelukker allergi. 
 
Før provokationen. VIGTIGT! 
Følgende medicin må ikke tages op til provokationen: 
 

 3 døgn før: Antihistaminer: det gælder både øjendråber, 
næsespray og tabletter/mixtur 

 
 mindst 6 timer før: hurtigvirkende astmamedicin-

Buventol/Bricanyl/ Ventoline/ Airomir  
 
 mindst 24 timer før: Bufomix/Symbicort/ Seretide 

 
 mindst 24 timer før: Singulair/montelukast  
 

Tal med lægen hvis du får anden medicin. 
 
Du skal være rask og må ikke have udslæt den dag, undersøgelsen 
foretages. 

 
Selve provokationen. 
Du vil blive undersøgt af sygeplejersken: lungefunktion, puls og 
blodtryk måles, og huden efterses for udslæt/eksem. 
Herefter får du en lille dosis flydende penicillin/medicin.  
Hvis dette tåles, øges mængden med 30 minutters mellemrum, til du 
har indtaget en normal dosis penicillin/medicin. 
Herefter observeres du i yderligere 2 timer.  

Hele testen varer 4-6 timer, og det er derfor en god idé at medbringe 
lidt underholdning (læsestof – legetøj o.l.) 
 
Du må ikke forlade klinikken under testen. 
Du må spise din sædvanlige morgenmad og medbring gerne en 
madpakke til efter provokationen. 
 
Kommer der reaktioner på provokationen, vil vi afbryde testen og 
behandle symptomerne. 
 
Efter provokationen 
Når testen er slut, taler du med lægen, får information om evt. sen-
reaktioner, og får en kopi af provokations-journalen. 
 
Du skal i de næste dage være opmærksom på følgende symptomer og 
kontakte os ved: 

 Hududslæt, i op til 3 døgn efter provokationen. Tag foto hvis 
muligt. Ved kløende udslæt kan der tages en antihistamin. 

 Feberreaktioner (med eller uden hududslæt) i op til 10 døgn 
efter provokationen. 

Symptomer fra mave/tarm kanalen i form af opkastninger og/eller 
diarre har sjældent sammenhæng med penicillinallergi, men er oftere 
en bivirkning. 
 
Du vil blive kontaktet dagen efter for at høre, om der har været sen-
reaktioner. Din læge får besked om resultatet. 
 
Har du reaktioner/symptomer uden for vores åbningstid og er 
i tvivl – så kontakt vagtlæge/ skadestue – og medbring kopi 
af provokations-journalen. 
 
Hvis der er tvivl om resultatet efter provokationen, kan det være 
nødvendigt at gentage den. 


