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Arbejdsmiljø ved blanding af penicillinmikstur 
 
Ved blanding af penicillinmikstur skal man 
tage forholdsregler mod indånding af støv. 
Man skal også undgå at få penicillinstøv på 
hænderne. 
 
Indånding af penicillinstøv 
Indånding af penicillinstøv kan fremkalde 
allergi i luftvejene (allergisk astma), som 
er en meget farlig sygdom.  
 
Penicillin kan også fremkalde allergi i hu-
den. Allergierne kan opstå, hvis man gen-
tagne gange indånder støvet, eller gentagne 
gange får det på huden.  
 
Det er alvorligt at pådrage sig allergi over-
for penicillin. Udover selve allergien kan 
det forhindre, at man kan behandles med 
penicillin for infektioner. 
 
Derfor er det vigtigt at bruge metoder, der 
forhindrer udvikling af støv i luften, og at 
man bruger handsker for at beskytte huden. 
 
Grænseværdier 
Der findes ingen officielle grænseværdier 
for støv af penicillin i luften. Der er imid-
lertid lavet en del undersøgelser af sam-
menhængen mellem støv i luften og udvik-
ling af allergier.  
 
De anbefalinger, der står i dette nyheds-
brev, har bl.a. taget udgangspunkt i disse 
undersøgelser. Hvis man følger forholds-
reglerne, har man nedsat risikoen for aller-
gi til et absolut minimum. 
 
Gravide og penicillin 
Gravide kan godt blande penicillin, hvis 
man bruger 1+ flasken. Der er dog altid en 
vis risiko for spild, så derfor anbefaler 
CRECEA som udgangspunkt, at gravide 
ikke blander penicillin.

Hudallergi 
Hvis man har hudallergi overfor penicillin, 
skal man ikke blande penicillin. Man kan 
godt opholde sig i det rum, hvor der blan-
des penicillin, hvis det ikke giver udbrud af 
hudallergien.  
 
Luftvejsallergi 
Hvis man har luftvejsallergi (allergisk ast-
ma) overfor penicillin, skal man hverken 
blande penicillin eller opholde sig i det 
rum, hvor der blandes penicillin.  
 
Fire blandingsmetoder 
 
1+ flasken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1+ flasken er det bedste system til blanding 
af penicillin. Det er et lukket system, der 
forhindrer støv af penicillin i luften. Desu-
den er der ingen problemer med penicillin i 
filtre i udsugningsbokse eller udsugning, 
der blæser penicillin udenfor i fri luft. Det 
er vigtigt, at man følger brugsanvisningen 
og er omhyggelig, ellers virker systemet 
ikke optimalt. 
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Blanding i udsugningsboks  

 
Blanding i udsugningsboks eller under 
udsug, hvor udsuget går ud i det fri, kan 
også godt bruges. Man skal imidlertid sikre 
sig, at udsuget blæser luften ud på et sted, 
der er i overensstemmelse med miljøreg-
lerne.  
 
Penicillin er i den farligste klasse, hvad 
angår kemiske stoffer, der blæses ud i om-
givelserne gennem ventilation. Det kan fx 
være nødvendigt, at ventilationsskorstenen 
er ført op over bygningens tag. Udsuget 
skal jævnligt kontrolleres for, om det fun-
gerer optimalt, og det skal være forsynet 
med lovpligtig kontrolanordning (signal 
hvis sug ikke virker). Desuden er der krav 
til rensning og vedligehold af sug.  
 
Blanding i udsugningsboks med recirku-
lation 
 

 
 
 
 

 
Blanding i udsugningsboks med recirkula-
tion gennem filtre til lokalet anbefales ik-
ke.  
 
Recirkulation af luften er ikke tilladt ifølge 
reglerne i arbejdsmiljøloven. Man skal  
have en dispensation fra Arbejdstilsynet, 
hvis man vil recirkulere luften til lokalet. 
 
I filteret vil der desuden sidde støv af peni-
cillin, som man skal tage vidtgående for-
holdsregler overfor, når man skifter filter.  
 
Det vil også være nødvendigt, at man med 
jævne mellemrum får undersøgt om udsu-
get fungerer godt nok. 
 
Blanding uden nogen forholdsregler 
 

 
 
Blanding uden nogen forholdsregler frarå-
des. Der er alt for stor risiko for indånding 
af allergifremkaldende støv.  
 
Anbefaling 
På baggrund af ovenstående anbefaler 
CRECEA 1+ flasken. 
 
Har apoteket yderligere spørgsmål, er I 
velkomne til at kontakte CRECEA ved 
kemiingeniør Leo Dam. 
 


