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INFORMATION
OM
FØDEVAREPROVOKATION

Husk at medbringe:
_______________________
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Hvorfor fødevareprovokation?
Provokationen foretages for at finde ud af, om dit barn
kan tåle en bestemt fødevare.
Provokationen foretages selvom priktest eller blodprøve
har vist positivt resultat, da disse kan være falsk
positive.
Hvordan foregår provokationen?
Du vil blive undersøgt af sygeplejersken og få målt
lungefunktion, puls og blodtryk, og huden efterses for
udslæt/eksem.
Herefter starter provokationen, hvor barnet skal indtage
stigende mængder med 20 minutters mellemrum, og
bliver observeret af sygeplejersken eller diætisten.
Efter den sidste portion, skal I blive her i yderligere 2
timer til observation for eventuelle reaktioner.
Hvis barnet reagerer på fødevaren, vil vi afbryde
provokationen og behandle symptomerne.
Hvis man er i tvivl om resultatet efter provokationen,
kan det være nødvendigt at gentage provokationen.

Revideret 01.10.14

Vær opmærksom på:
• Provokationen kan kun foregå, såfremt barnet er
rask, dvs. ikke er forkølet, har feber eller
maveinfluenza, og der ikke er opblussen i
eventuel eksem.
• Barnet må ikke være i behandling med antibiotika.
• Barnet må ikke have fået antihistamin f.eks.
Cetirizin, Clarityn, Zyrtec, Aerius, Xyzal de
seneste 3 dage før provokationen. – men må
gerne blive smurt med creme/salve.
• I skal påregne, at undersøgelsen varer ca. 5-6
timer, og det er derfor en god idé, at medbringe
lidt læsestof eller anden underholdning.
• Barnet må ikke forlade konsultationen, mens
undersøgelsen foregår.
• Barnet må spise sin sædvanlige morgenmad, og
medbring gerne en madpakke og drikkevarer til
efter selve provokationen. Evt. en barnevogn.
• Får dit barn en reaktion indenfor det første døgn
efter provokationen, skal I kontakte os i
dagtimerne på tlf. 58 53 11 03 / 58 53 05 51.
• I uopsættelige tilfælde kan man aften og nat
kontakte vagtlæge eller skadestue.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen
til at henvende dig på: Tlf. 58 53 11 03

