Provocatietest

Ziekenhuis Gelderse Vallei

U bent door uw dermatoloog naar ons verwezen voor het verrichten
van een provocatietest. Het doel van dit onderzoek is het bevestigen
dan wel uitsluiten van een allergie voor een bepaald medicijn of
voedingsmiddel. Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de
afdeling medium care. Wij gaan er van uit dat dit onderzoek een
dagopname is. Maar bij het optreden van een complicatie zoals
bijvoorbeeld een ernstige allergische reactie kan dit langer duren.
Voorafgaand aan de opname voor de provocatietest wordt u door een
verpleegkundige gebeld om de laatste informatie door te nemen. Het is
belangrijk dat u op de dag van opname nuchter bent; daarom dient u vanaf
zes uur voor de opname niet meer te eten en vanaf twee uur voor de
opname niet meer te drinken. Indien u toch heeft gegeten of gedronken kan
het onderzoek niet doorgaan.

Wat gebeurt er tijdens de provocatietest?
Op de dag van de opname meldt u zich op de afdeling medium care, vleugel
C derde verdieping. Er wordt dan een intake verricht door een arts en
verpleegkundige. Vervolgens worden er twee infusen ingebracht. Afhankelijk
van de ernst van de voorgaande reactie bepaalt de intensivist of er ook een
infuus in een slagader moet worden ingebracht om uw bloeddruk en hartslag
te kunnen controleren.
Zodra de test begint, krijgt u de medicatie toegediend. Er wordt altijd gestart
met een lage dosering. Als er verder geen allergische reacties optreden,
wordt dit langzamerhand verhoogd tot een volledige dagdosering. Tijdens de
provocatietest mag u de afdeling niet verlaten. De eerste 24 uur na de
provocatietest mag u geen overmatige lichamelijke inspanning leveren
(sport).

Controle tijdens de provocatietest
Uiteraard wordt u tijdens de provocatietest nauwlettend in de gaten
gehouden. Hierbij kunt u denken aan: het meten van de bloeddruk en de
polsslag, meting van de maximale in- en uitademing (het flow-volume), de
maximale uitademingsnelheid (de peakflow) en de lichaamstemperatuur. Bij
een plotselinge forse afwijking of allergische reactie wordt altijd een arts
gewaarschuwd, waarna de test eventueel (tijdelijk) gestaakt wordt. Een
allergische reactie kan bestaan uit huidafwijkingen, roodheid, jeuk, zwelling
van slijmvliezen, benauwdheidklachten, lage bloeddruk en shock.

Testuitslag
De uitslag en consequenties van de provocatietest bespreekt uw
dermatoloog met u.

Vragen?
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Stelt u deze gerust
aan de arts of verpleegkundige.
U kunt ook bellen naar de afdeling (0318) 43 41 01.
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