Allergietesten
Dermatologie

Allergietesten
Binnenkort moet u een aantal allergietesten ondergaan. In deze folder kunt u lezen
wat deze allergietesten inhouden.
Het doel van de allergietesten
Doel van de allergietesten is te onderzoeken voor welke stof(fen) u overgevoelig
bent.
De gang van zaken tijdens de allergietesten
Maandag
Op maandag plakken wij pleisters op uw rug. Deze pleisters bevatten stoffen waar uw
huid al dan niet op reageert.
Ter voorbereiding:
 Wij verzoeken u vriendelijk uw rug niet met bodylotion in te smeren.
 Heren die een behaarde rug hebben worden verzocht de bovenste 40 cm. van de
rug te scheren. Zowel het plakken als het verwijderen van de pleisters verloopt
hierdoor gemakkelijker.
 Het kan zijn dat de specialist u gevraagd heeft bepaalde cosmetica en/of stoffen
uit uw werkomgeving mee te brengen. Deze dient u op deze maandag mee te
nemen.
Woensdag
Op woensdag halen wij de pleisters van uw rug en tekenen met inkt alle plekken aan
waar door ons een stof werd aangebracht om te testen.
Als de specialist dit met u heeft afgesproken, zal op deze dag ook een priktest gedaan
worden. Bij deze test wordt de overgevoeligheid voor enkele stoffen getest met
behulp van kleine prikjes (géén spuiten) in de onderarmen.
Donderdag
Op donderdag komt u op het spreekuur van de specialist. Deze zal de allergietest op
uw rug beoordelen en de resultaten ervan met u bespreken.
Indien op woensdag een priktest bij u is uitgevoerd, zal de uitslag hiervan eveneens
worden besproken.
De tijdsduur van de allergietesten
 Het opplakken van de pleisters op uw rug zal ongeveer 2 minuten duren.
 Het verwijderen van de pleisters neemt eveneens ongeveer 2 minuten in beslag.
 De priktest op woensdag duurt 20 tot 30 minuten.
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Tenslotte
 Vanaf het moment dat de pleisters op uw rug geplakt zijn tot en met het gesprek

met de specialist op donderdag mag u niet douchen of baden. Tevens raden wij u
af gedurende deze dagen te sporten.
 Als u antihistaminica (tabletten tegen de jeuk of hooikoorts) gebruikt, dan dient u

hiermee op de zondagavond voorafgaand aan de allergietest te stoppen.
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