HUIDTESTEN, EPICUTANE
PLAKTESTEN
OP POLI DERMATOLOGIE
- Patiëntinformatie -

1

Wat zijn epicutane plaktesten?
Bij een plaktest worden allergenen op een testkamer aangebracht en
op de huid (rug) gekleefd. De doelstelling is om eventuele allergie te
kunnen aantonen, zodat deze stof vermeden kan worden.

Voorbereiding
Om de test correct te laten verlopen, worden de volgende
medicijnen enkele dagen op voorhand gestopt.
- Antihistaminica worden best 5 dagen op voorhand gestopt.
- Lokale corticoïden mogen verder gebruikt worden, maar niet op
de plaats waar men de test uitvoert.
- Orale corticoïden worden 5 dagen tot een week op voorhand
gestopt.

Hoe verloopt de test?
De arts bepaalt welke allergenen getest moeten worden. Er zijn
verschillende reeksen: standaardreeks, cosmetica- en farmacareeks,
dentale reeks en aangepaste kinderreeks. Er kan ook gevraagd
worden om eigen producten mee te brengen (bv shampoo, parfum,
make-up,…).
De verpleegkundige bereidt de testkamers voor en kleeft die op de
huid, deze worden extra gefixeerd met omnifix (kleefpleister).
De testkamers met de allergenen worden meestal op maandag op de
rug gekleefd. Na 48u wordt alles verwijderd en de testkamers
worden nagetekend met een alcoholstift. De arts leest de test dan
voor de eerste maal af (kijkt welke allergenen reageren). Na 96u
wordt de test voor de laatste keer afgelezen om laattijdige allergieën
op te sporen.
Gedurende deze hele periode is het niet aangewezen om te douchen,
baden of sporten.
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Het is mogelijk dat u jeuk ondervindt en er kan roodheid ontstaan.

Praktisch
Een plaktest gebeurt op advies van de dermatoloog, bij vermoeden
van een allergie. De arts bepaalt op welke producten getest wordt en
de verpleegkundige voert dit uit. De test gebeurt ofwel meteen na
een consultatie, ofwel wordt een afspraak gemaakt voor een later
tijdstip.

Iets meenemen?
Het is mogelijk dat er gevraagd wordt om verse producten mee te
brengen.
Mee te brengen producten:
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………………………………………….
9. ……………………………………………………………………………………………………….
10. ……………………………………………………………………………………………………..
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Uw afspraak
U wordt op
……………………………………………………………………………………………………………
verwacht om ……………………………………………………………………………..
bij de verpleegkundige.
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Voor meer info raadpleeg:
Poli Dermatologie
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T 055 33 66 28
F 055 33 66 00
E poli.secretariaat1@azoudenaarde.be
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