dermatologie

Allergie-onderzoek door middel van de priktest
U heeft bij de polikliniek dermatologie een
afspraak gemaakt voor een
allergieonderzoek, de priktest.
De test wordt niet uitgevoerd tijdens een
zwangerschap of tijdens het geven van
borstvoeding.

Priktest

Het doel van deze test is uit te zoeken of u
allergisch bent voor stoffen die via de
ademhaling of door voeding in het lichaam
worden opgenomen. Reacties op deze stoffen
kunnen ontstaan bij contact met de slijmvliezen (ogen, neus, mond, luchtwegen,
darmen), en met de huid.

waar de druppel ligt. Het doet nauwelijks pijn,
een speldenprik is vervelender.
Vervolgens moet u 20 minuten op de
polikliniek dermatologie wachten. U kunt dan
in geval van jeuk, niet lekker worden,
flauwvallen of bij een sterke allergische
reactie direct worden behandeld.
Indien u allergisch bent voor één van de stoffen, verschijnen binnen 20 minuten roodheid
en bultjes. Ze zien er uit als een muggenbult
en jeuken. De grootte van deze bultjes geeft
de mate van allergie aan. Na enige tijd
verdwijnen deze weer.

Omdat de test plaatsvindt op de onderarmen,
is het belangrijk dat u op de dag van het
onderzoek geen zalf of bodylotion gebruikt.

Na 20 minuten wordt de test beoordeeld en
bespreekt de specialist de uitslag met u. De
resultaten worden vastgelegd in uw medisch
dossier.

Voorbereidingen

Bijwerkingen

Het is van belang dat u vanaf een week vóór
de priktest geen tabletten tegen allergie en/of
jeuk slikt. Deze medicijnen kunnen de test
beïnvloeden.
Ook mag op de onderarmen 1 week vóór de
priktest geen hormoonzalf worden gesmeerd.

Het onderzoek

Voor het onderzoek zijn oplossingen gemaakt
van stoffen uit de natuurlijke omgeving, zoals
graspollen, huisstof, schimmels en huidschilfers van dieren, voedingsstoffen zoals melk,
ei, vis, etc.
Druppels van die oplossing worden op de
onderarmen aangebracht. Met een naaldje
prikt men daarna in de huid, op de plaats

In zeldzame gevallen kan een sterke
allergische reactie optreden (bij astma, lage
bloeddruk, etc.).

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben, neem dan contact op met de
polikliniek dermatologie.
Telefoonnummer
088 708 53 40 (locatie Hengelo) of
088 708 31 30 (locatie Almelo).
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