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Baggrund: 
 
Klorhexidin kan forårsage både type 1 og type 4 allergi. Det kliniske spektrum spænder fra milde, lokale 
reaktioner til svær, livstruende anafylaksi. Klorhexidin kan optræde som et skjult allergen og 
sundhedspersonale er således ikke altid opmærksom på indhold af klorhexidin i de produkter, som 
anvendes. Det øger risikoen for accidentel eksponering af patienter med kendt eller mistænkt allergi overfor 
klorhexidin. Vi beskriver her en protraheret anafylaktisk reaktion hos en multitraumatiseret patient udløst af 
i.v. forbinding med en integreret antimikrobiel klorhexidin-glukonat (CHG) gelpude. 
 
Case: 
 
62-årig multitraumatiseret mand indbringes akut til skadestue efter fald 5 m ned fra et jagttårn. 
Skadetidspunkt kl. 8.20. Patienten har ikke været bevidstløs og har selv ringet 112. Er stabil under 
transporten. Patienten får i skadestuen anlagt KAD (Cathejell Lidocain) og får DiTe booster vaccine.  
I røntgenafdelingen bliver patienten pludselig cirkulatorisk labil med vigende blodtryk og takykardi og man 
mistænker initialt hypovolæmi. Blodtrykket stabiliseres midlertidigt efter væskeindgift og der gennemføres 
traumeskanning.  
Patienten begynder herefter at klage over besværet vejrtrækning, udvikler universel rødme, hæver op i 
ansigtet og bliver klamtsvedende og urolig. Klinisk undersøgelse, blodprøver og traumeskanning er uden 
tegn på pågående blødning. Der mistænkes anafylaktisk shock og gives behandling med adrenalin 0.5 mg 
i.m. og Solumedrol i.v. 
Patienten er svær at stabilisere og kan ikke holde tryk på Noradrenalin infusion, skiftes til Adrenalin infusion. 
Han har efter ankomst til Intensiv afsnittet en fornyet hypotensiv episode i relation til anlæggelse af CVK. 
Anæstesiolog anfører i journalen, at der er tale om en usædvanlig protraheret anafylaktisk reaktion. Forløbet 
gennemgås med henblik på mulige udløsende årsager til den anafylaktiske reaktion og mistanken retter sig 
primært mod klorhexidin. Omkring kl 18-19 bliver personalet på Intensiv afsnittet opmærksomme på at 
plastret, som anvendes til fiksering af CVK, indeholder en gelpude med klorhexidin-gluconate. Først da dette 
seponeres retter patienten sig. 
Der har i dette forløb været tale om gentagne eksponeringer for klorhexidin og flere forskellige 
eksponeringsveje: swaps til huddesinfektion, Cathejell Lidocain, klorhexidin opløsning 0.5% til afvaskning i 
forbindelse med anlæggelse af CVK samt plaster med klorhexidin-glukonat. 
Efterfølgende allergologisk udredning bekræfter mistanken om allergi overfor klorhexidin. 
Patienten har tidligere anvendt klorhexidin til desinfektion af mindre hudlæsioner og har i forbindelse hermed 
oplevet lokaliseret, kløende hududslæt. 
 
Konklusion: 
 
Casen illustrerer, at der er risiko for at overse eksponering for klorhexidin, der kan optræde som et skjult 
allergen. Der er behov for øget opmærksomhed omkring klorhexidin allergi i sundhedsvæsenet, og der bør 
udarbejdes lister over produkter der indeholder klorhexidin for at undgå utilsigtet eksponering. Den primære 
reaktion var formentlig relateret til eksponering for klorhexidin i Cathejell. Det er tidligere beskrevet, at en 
anafylaktisk reaktion udløst af klorhexidin i urethralgel kan optræde forsinket, hvilket kan gøre det 
vanskeligere at få mistanke om en årsagssammenhæng.  
Denne patient har forud for den svære, anafylaktiske reaktion oplevet lokalreaktion efter brug af Klorhexidin 
til huddesinfektion. Ved mistanke om reaktion på klorhexidinholdige præparater er det, selv ved milde 
reaktioner, indiceret at foretage allergologisk udredning, idet risikoen for svære, livstruende reaktioner 
herved mindskes. 

 
 

 


