Patiënteninformatie

Allergietesten: medicatie
Allergie voor bepaalde medicijnen
Na overleg met uw behandelend arts is besloten om te testen of u allergisch bent voor bepaalde
medicijnen. Er zijn twee soorten onderzoeken.
Welke test op u van toepassing is, wordt door uw behandelend arts bepaald. De testen vinden
plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2 . Volg route G – 2 groen.
Voorbereiding
 Kies het liefst voor makkelijk zittende kleding.
 Als u medicijnen gebruikt die de test kunnen beïnvloeden zoals allergietabletten,
bloeddruktabletten, prednison, omalizumab, dan zal de arts dit met u bespreken. Mogelijk
dienen er medicijnen tijdelijk gestopt te worden.
Onderzoek
1. De allergietest waarbij een druppeltje medicijn op de huid wordt aangebracht.
Bij een allergietest voor medicatie brengen wij eerst een druppeltje vloeistof aan op de
huid van één of van uw beide onderarmen en/of op uw rug. Hierna wordt het druppeltje
op de huid licht aangeprikt. Na een kwartier is een eventuele reactie op de test te zien in
de vorm van een jeukend bultje (zie figuur).
2. De allergietest waarbij een druppeltje medicijn ín de huid wordt aangebracht.
Indien noodzakelijk wordt daarna een druppeltje vloeistof met een kleine injectienaald in
de huid op uw onderarmen aangebracht. Dit is een beetje pijnlijker
Na twintig minuten kan opnieuw een jeukend bultje te zien zijn. De bultjes worden telkens
afgetekend en overgeplakt en gemeten op een uitslagenvel.
Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de longfunctieanalist.
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De duur van het onderzoek is wisselend. Afhankelijk van de hoeveel medicijnen die getest moeten
worden, duurt het onderzoek een half uur tot 6 uur. U dient gedurende deze tijd op de afdeling
blijven.
Na het onderzoek
U kunt meteen na het onderzoek weer naar huis met eigen vervoer.
Als u reageert op de testen en wij u medicatie hebben geven om de reactie te stoppen, raden wij u
aan om u te laten ophalen.
Mogelijke complicaties
 Jeukende bultjes die vanzelf weer weg gaan.




Algemene klachten waarvoor wij zo nodig medicatie geven.
Voorafgaand aan de allergietest kan het zijn dat u een infuus krijgt.
Bij sommige medicijnen wordt de jeukende bult groter na de allergietest. Deze bult moet u
met een liniaal opmeten en doorgegeven aan uw behandelend arts.

De uitslag
Uw behandelend arts informeert u over de uitslag en eventuele aanvullende onderzoeken bij de
eerstvolgende afspraak op de polikliniek.
Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw behandelend
arts.
Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling
Longfunctie.
Afdeling Longfunctie:

043 –387 72 25 tijdens kantooruren

Websites
 www.mumc.nl
 www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/specialisme/longfunctie/over-longfunctie


www.gezondidee.mumc.nl
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