Priktesten
Dermatologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Priktesten

Doel van het uitvoeren van een allergie huidtest is om te bepalen of u voor één of
meerdere stoffen allergisch bent. Deze stoffen noemt men allergenen. Tijdens de
test wordt beoordeeld hoe de huid op de allergenen reageert.

Voorbereiding

Voor de allergietest is geen speciale voorbereiding nodig. Wel is het van belang
dat ten minste 4 dagen van te voren geen anti-allergische medicatie (bijvoorbeeld
antihistaminica zoals Claritine, Triludan etc.) meer wordt gebruikt. Zijn er toch
antihistaminica gebruikt, dan kan het onderzoek geen doorgang vinden.
Geen bodylotion en/of zeep gebruiken op de dag van de priktest.

Het onderzoek

Op uw onderarm worden druppeltjes testvloeistof aangebracht. In deze
testvloeistoffen zitten de opgeloste allergenen. Daarna wordt door iedere druppel
met een klein naaldje een prikje in de huid gegeven. U dient uw arm zo stil mogelijk
te houden. Na 15 minuten kan de test afgelezen worden. In de tussentijd mag u
de onderarm niet aanraken, dus ook niet krabben. Het kan voorkomen dat de
testplekjes enigszins gaan jeuken.

Duur van het onderzoek

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 30 minuten, en wordt gedaan op poli 30 in
Hoorn.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek blijven op de testplaats geen littekens achter. Indien
u allergisch bent, ontstaat er op de huid een soort kleine muggenbult. Deze zal in
de loop van de dag geleidelijk aan verdwijnen. De uitslag van het onderzoek krijgt u
van uw behandelende specialist.
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Vragen

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij uw huidarts of zijn assistente,
Tel. 0229-257825
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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