Patiënteninformatie

Allergie onderzoek

Inleiding
Om te onderzoeken of u allergisch bent
voor bepaalde stoffen wordt een contactallergologisch onderzoek bij u verricht.
Dit betekent dat er pleisters op uw rug
worden geplakt met teststoffen.
Voor dit onderzoek komt u driemaal naar
het ziekenhuis. In totaal duurt het
onderzoek vier dagen, gedurende deze
vier dagen mag u de rug niet nat maken.
Voorbereiding
Als de dermatoloog aan u heeft gevraagd
om zalven, crèmes, eigen producten of
andere zaken mee te nemen, wilt u deze
dan op de eerste onderzoeksdag
meebrengen? Dan kunnen deze direct op
de rug geplakt worden.
Als uw dermatoloog met u heeft
afgesproken dat er ook een krastest
wordt gedaan, is het belangrijk dat u 48
uur voor aanvang van het onderzoek
geen antihistaminicum gebruikt.

Op de derde onderzoeksdag meldt u zich
gewoon bij de balie van de polikliniek
Dermatologie.
Belangrijk!
Tijdens de gehele testperiode moet de
rug droog blijven. Dus:





Niet douchen of de rug wassen.
Niet sporten (overmatig transpireren
moet worden vermeden).
1 week van tevoren en tijdens de test
niet in de zon of onder de hoogtezon.
Twee dagen voor en tijdens de test
geen crèmes of zalven op de rug
smeren.

Vragen
Als u nog vragen heeft, kunt u tussen
8.30 en 11.00 uur contact opnemen met
de assistente van de dermatoloog,
telefoonnummer 020 - 755 7015.

Onderzoek
De eerste onderzoeksdag kunt u direct
doorlopen naar de assistente van de
dermatoloog. De pleisters worden dan op
uw rug geplakt.
Voor de tweede afspraak, na twee
dagen, kunt u ook direct doorlopen naar
de assistente van de dermatoloog. De
pleisters worden dan van de rug
afgehaald en de plaatsen waar de
teststoffen hebben gezeten worden
omcirkeld. Zo is op de derde
onderzoeksdag nog goed te zien waar
de teststoffen gezeten hebben.
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Opmerkingen over deze folder
Ontbreekt er informatie in deze folder of is
iets onduidelijk beschreven, dan horen wij
dat graag. U kunt uw opmerkingen
doorgeven via voorlichting@zha.nl
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