Een intracutane test
Deze folder geeft u informatie over de intracutane test op de afdeling Dermatologie van
Meander Medisch Centrum Amersfoort.

Wat is een intracutane test (priktest)?
Een priktest is een allergie onderzoek. Als iemand allergisch is, reageert het lichaam
extra gevoelig op bepaalde stoffen. Tijdens dit onderzoek wordt uitgezocht of u
allergisch bent voor enkele stoffen waardoor allergie regelmatig voorkomt.
De stoffen die worden getest zijn stoffen uit uw natuurlijke omgeving zoals diverse
pollen, huisstofmijten, huisdieren en eventueel voedsel.
In sommige gevallen kan u gevraagd worden bepaalde producten zelf mee te nemen
zoals planten of vers voedsel.

Voorbereiding
Als u gebruik maakt van medicijnen tegen jeuk of hooikoorts (zogenaamde
antihistaminica) is het belangrijk dat u een week voor de priktest deze tabletten niet
meer slikt, omdat zij de test negatief kunnen beïnvloeden.
Op de dag van het onderzoek is het belangrijk geen zalf, crème, lotion of zeep op de
onderarmen te gebruiken.
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Onderzoek en uitslag
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Eerst worden er druppels op de huid van de
onderarm aangebracht. Op de plaats waar de druppel ligt, prikt de assistente met een
klein naadje even in de huid. Dit doet nauwelijks pijn.
Nadat u geprikt bent, moeten de oplossingen even de tijd krijgen om eventueel een
reactie aan te gaan met de huid. Dit duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Hierna wordt de
test beoordeeld en worden de resultaten met u besproken.
Na de test kunt u alle dagelijkse bezigheden hervatten. U mag weer tabletten tegen
jeuk of hooikoorts slikken en u kunt ook weer zalf of zeep gebruiken.
Mocht u nog vragen hebben over dit onderzoek, neemt u dan gerust contact op met de
poli dermatologie.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

