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Medicinprovokation 
i hjemmet



MEDICINKUR
Du skal nu have en medicinkur i hjemmet, 
hvor vi tester for de ufarlige reaktioner, der 
kaldes senreaktioner. Medicinen skal købes 
på dit lokale apotek. Du skal også købe en 
lille en pakke Prednisolon og en pakke høfe-
bertabletter (Antihistaminer). Høfebertablet-
terne er i håndkøb.

Du skal tage tablet: 

__________________________________

Morgen Middag Aften

     ____ stk.      ____ stk.       ____ stk.

Hvis du får symptomer, kan du afkrydse det 
i skemaet herunder.

Dag 1 2 3 4 5 6 7

Hudkløe

Prikker på hud

Nældefeber

Hævelse

Høfeber

Åndenød

Andet

    
Tag evt. et billede på mobiltelefonen, hvis du 
får udslæt.

Husk at kontakte os igen, når din kur er ovre 
eller ved gener.

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG FÅR 
SYMPTOMER / EN REAKTION?
Ved kun milde gener såsom lidt kløe eller et 
mindre udslæt skal du fortsætte din kur.

Hvis du får svære gener, såsom større ud-
slæt, hævelse i ansigt/mund/læber, nældefe-
ber eller åndenød/hjertebanken/svimmelhed 
eller ved tvivl, skal du stoppe medicinkuren 

med det samme og tage 1 høfebertablet 
(Antihistamin) 2 gange dagligt i 3 dage sam-
men med 1 stk. Prednisolon i 3 dage. 

Er det ikke nok til at tage generne, skal du 
kontakte din egen læge eller vagtlægen.
Husk at kontakte os på telefon den næste 
hverdag.

I tilfælde af den usandsynlige situation, at 
du skulle få meget svære gener i form af 
nærbesvimelse, svær vejrtrækningsbesvær 
og lignende, skal du ringe 112.

HVORDAN FÅR JEG DEN ENDELIGE 
KONKLUSION PÅ, OM JEG HAR AL-
LERGI?
Hvis du ikke har haft nogen gener, er allergi 
overfor medicinen afkræftet. Har du haft ge-
ner, vil du modtage en plan fra vores læge 
eller sygeplejerske.

Du vil modtage et brev med den endelige 
konklusion på din udredning. Din egen læge 
vil også blive orienteret.

KONTAKT
Er der noget, du er i tvivl om, eller har du 
yderligere spørgsmål, er du altid velkom-
men til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070
Odense: 6548 7070
Aarhus: 8612 1186
Skørping: 9839 2244
Viborg: 8725 0899

Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00

info@capio.dk 
www.capio.dk

Du er i dag blevet testet med medikamentet: 

____________________________________________________________________________

Du har heldigvis ikke vist tegn på allergi.
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Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

     Odense
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

     MR Aarhus
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

     Hellerup
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

     Aarhus
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

     Viborg
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

info@capio.dk • capio.dk

     Skørping
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244


