Verhinderd?
Als u door ziekte of een andere reden verhinderd
bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel
mogelijk contact op met de afdeling Longfunctie. In
uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen
worden.

Heeft u nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Longfunctie.
Telefoon: 0495 - 57 21 94

Huidallergie-test
Longfunctieafdeling
Route 60

U wordt verwacht voor een huidallergie-test
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Waarom een huidallergie-test?

Bijwerkingen

Een huidallergie-test kan aantonen of u voor bepaalde stoffen allergisch bent en in welke mate.
Er kunnen namelijk luchtwegklachten optreden
zodra u (meestal via de luchtwegen) in contact komt
met stoffen waarvoor u overgevoelig bent.

Na 6 tot 8 uur, doch binnen de 24 uur, kan een late
huidreactie optreden. Deze zal zich dan doorgaans
uiten als roodheid met jeuk op de prikplaats.
Meestal zal dit spontaan weer verdwijnen. Indien
zich heftige bijwerkingen voordoen, neemt u dan
onmiddellijk contact op met uw arts.

De voorbereiding
Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn.
We adviseren u de ochtend van het onderzoek
geen bodylotion of crème aan te brengen op beide
onderarmen.
Verder zijn er geen speciale voorbereidingen.

Het onderzoek
Een 20-tal stoffen waarvan men vermoedt dat ze
een allergische reactie kunnen opwekken worden
op de huid van de onderarm gedruppeld. Met
behulp van een steriel naaldje wordt door de druppel in de huid geprikt. U voelt een licht pijnlijk prikje
op het moment dat het naaldje de huid raakt.
Na het aanprikken van de druppels, moeten de
teststoffen 15 minuten inwerken. Daarna wordt de
grootte van een mogelijke reactie gemeten. Een
reactie op een bepaalde stof is positief, indien er
een klein bultje verschijnt, vergelijkbaar met een
muggenbult.
De gehele huidallergie-test duurt ongeveer een half
uur.
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Medicatie tijdelijk stoppen
Voor het goed slagen van de test, dient men tijdelijk
vóór het onderzoek, te stoppen met de inname van
bepaalde medicatie. Deze medicijnen kunnen
namelijk de onderzoeksresultaten beïnvloeden.
Het kan dus zijn dat u bepaalde medicijnen een
aantal dagen vóór het onderzoek niet mag innemen. De arts of longfunctieanalist zal aangeven wat
voor u van toepassing is.

2

1 week vóór het onderzoek niet meer innemen:
□ Aerius
□ Allerfree
□ Benylin
□ Brontine
□ Claritine
□ Hismanal
□ Hydroxozine
□ Incidallette
□ Multergan
□ Nedeltran
□ Phenergan
□ Polaramine
□ Polaronil
□ Semprex
□ Tavegil
□ Telfast
□ Terfenadine
□ Toplexil
□ Xyzal
□ Zaditen
□ Zyrtec
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