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Formål 
En priktest er en vigtig undersøgelse 
ved mistanke om allergi. 

Resultatet af priktesten sammen holdes 
med din sygehistorie og svar på even-
tuelle blodprøver, og anvendes  til at 
afgøre, om du er overfølsom over for 
et eller flere forskellige stoffer. 

Forberedelse 
De sidste 14 dage op til priktesten må 
du ikke anvende øjendråber, der inde-
holder antihistamin. 

Du må ikke smøre dine underarme 
med creme eller salve, der indeholder 
binyrebarkhormon. 

De sidste 4 dage inden testen må du 
ikke tage antihistamin tabletter (allergi- 
og kløestillende tabletter, fx Clarityn, 
Semprex, Aerius, Alnok, Zyrtec, Telfast 
eller lignende). 

Hvis du er i behandling med tabletter 
med binyrebarkhormon (Prednisolon), 
gælder særlige forholdsregler. Spørg 
sygeplejersken eller speciallægen, 
når I aftaler, at du skal have lavet en 
priktest. 

Den dag priktesten skal udføres, må 
du ikke smøre underarmene med 
fugtighedscreme. 

Hvis du er gravid eller ammer, bedes 
du oplyse sygeplejersken eller lægen 
om dette. 

Selve undersøgelsen 
Ved priktesten lægger vi nogle dråber 
med ekstrakt fra det stof, vi vil under-
søge for, på din underarm. Derefter 
prikker vi med en lille metalspids 
(lancet) gennem dråberne, så noget 
af stoffet kommer ind i det øverste lag 
af huden. Du vil kunne mærke prikket, 
men de fleste synes ikke, det gør ondt. 

Hvis du er allergisk overfor stoffet, vil 
det vise sig i form af en lille hævelse i 
huden med kløe og rødme. Reaktio-
nen kommer i løbet af ca. 15 minut-
ter og minder om et myggestik, men 
det fortager sig normalt i løbet af en 
times tid. Vi markerer størrelsen af den 
allergiske  reaktion med en pen. 

Undersøgelsen varer ca. ½ time. 

Svar på undersøgelsen 
Du får resultatet af undersøgelsen ved 
den efterfølgende konsultation hos 
speciallægen.



3

Patienttilfredshed
For at vi fortsat kan yde den bedste 
pleje, behandling og service, beder vi 
dig venligst udfylde vores tilfredsheds-
undersøgelse, som du vil modtage 
på mail, såfremt du har givet tilladelse 
hertil. Såvel positiv  som negativ kritik 
er vigtig for os i vores bestræbelser  på 
at yde det bedst mulige  behandlings-
forløb for vores patienter.

I alle afdelinger er der opstillet 
standere,  hvor vi spørger dig, om du 
vil anbefale Aleris til andre. Du afgiver 
dit svar med blot ét tryk på den smiley 
du synes passer bedst.

Eventuelle klager over dit forløb på 
Aleris beder vi dig venligst fremsende 
direkte til Aleriss direktion, att. Den 
Virksomheds ansvarlige læge, Aleris 
Gyngemose  Parkvej 66, 2860 Søborg.

Skulle du ikke ønske dette, kan du 
læse nærmere om klagemuligheder 
på Patientombuddets  hjemmeside:  
www.patientombuddet.dk. Her finder 
du vejledning og klageskema.

Ønsker du at søge om erstatning for 
fejl, du mener, der er begået, retter du 
henvendelse  til Patientforsikringen. 
Se vejledning og klageskema på  
www.patientforsikringen.dk.
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Esbjerg
Bavnehøjvej 2 
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700 
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Telefon åbningstider i sekretariatet
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www.aleris.dk

Aalborg
Sofiendalsvej 97 
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750 
aalborg@aleris.dk

Aarhus
Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal 
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500 
aarhus@aleris.dk

København
Gyngemose Parkvej 66 
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700 
kobenhavn@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Vest

Aleris Hospitaler - Øst


