Allergiepriktest bij
kinderen
In overleg met je arts is er besloten dat je binnenkort een allergietest krijgt. Bij
dit onderzoek worden de stoffen waarop je wordt onderzocht, met een prikje
in de huid gebracht.
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Voorbereiding thuis
In verband met het onderzoek moet je drie dagen van tevoren stoppen met
het innemen van bepaalde longmedicijnen:
• Aerius, allerfree, claritine, fenistil, hismanal, kestine, mircol, mizollen,
phenergan, polaramine, semprex, singulair, tavegil, telfast, tinset, triludan,
unilair, xyzal, zaditen en/ of zyrtec, of eventuele andere antihistaminica.
• Prednison: in overleg met je arts.
• Je hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te blijven;
• Je mag 24 uur van tevoren geen bodylotion of andere crème op je armen
gebruiken.

Melden
Wil jij je voor het onderzoek melden aan de balie van de afdeling longfunctie?
Wil jij je ponskaartje en aanvraagbrief meenemen?

Allergiepriktest
Bij dit onderzoek worden de stoffen waarop je wordt onderzocht met een dun
prikkertje in de huid aan de binnenzijde van de onderarm geprikt. Wanneer je
op een geteste stof allergisch reageert, verschijnt er een reactie vergelijkbaar
met een muggenbult. Na ongeveer tien minuten wordt de grootte van deze
allergische reactie gemeten. In enkele gevallen kan er een latere reactie
optreden. Mocht dit bij jou gebeuren, vertel dit dan bij je eerstvolgende
bezoek aan de kinderarts.

Duur van het onderzoek
De duur van het onderzoek varieert van 20 tot 45 minuten.
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Uitslag
Je arts zal de uitslag van de test met jou en je ouders bespreken tijdens je
eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

Een afspraak maken of wijzigen
Als je een afspraak bij de afdeling Longfunctie in Rijnstate Arnhem of ArnhemZuid wilt maken of wijzigen, kun je naar de kinderpoli van Rijnstate Arnhem
bellen: 088 - 005 7782. Voor een afspraak in Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar, kun
je bellen met de kinderpoli Zevenaar: 088-005 9704. Je kunt alleen naar de
afdeling Longfunctie bellen voor inhoudelijke vragen.

Vragen
Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als
aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na
te lezen. Heb jij of je ouders nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op
met de afdeling longpoli via onderstaand telefoonnummer.
Telefoonnummers Rijnstate
Arnhem		
088 – 005 77 90
Arnhem-Zuid
088 – 005 77 90
Velp		
088 – 005 77 90
Zevenaar
088 – 005 96 27
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Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

