
ШКІРНІ 
ПРИК-ТЕСТИ

   • Стандартизовані за вмістом 
мажорних компонентів 
алергенів
   • 1 флакон - 50 та більше 
постанов
   • Високий профіль безпеки

СТАНДАРТИЗОВАНІ ЕКСТРАКТИ -
ДОСТОВІРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Зареєстровано в Україні. Сертифікат відповідності № UA.TR.039.815

ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ ПУХИРЯ І ЗОНИ ГІПЕРЕМІЇ
Надлишок рідини, після нанесення крапель на шкіру, через 1 хв.
треба видалити, за допомогою серветки або марлі, робиться це 
дуже обережно, щоб не змішати різні алергени і не зіпсувати 
проведення тесту. Стандартний і загальноприйнятий метод 
для кількісного визначення прик-тесту полягає у вимірюванні 
середнього діаметра пухиря у мм, використовуючи лінійку 
(прозора лінійка часто є найбільш зручною). Вимірюється 
найбільший діаметр (мм) пухиря, іноді, якщо пухирі 
неправильної форми, повинно вимірювати найдовший і
найкоротший діаметри, перпендикулярно осі пухиря і отримані 
дані скласти і поділити на 2 (середнє значення діаметра). 
Відмічається також наявність навколишньої еритеми (flare - F) 
або присутність додаткових пухирів, які мають назву 
псевдоподій (pseudopod-P).
Наявність псевдоподій ознака значної сенсибілізації. Оцінка
результатів тестування проводиться виключно лікарем, він же
інтерпретує отримані результати

ЧАС ПЕРЕВІРКИ РЕЗУЛЬТАТІВ
Реакція на гістамін (позитивний контроль) має максимальний
розмір через 10 хвилин від моменту постановки, тоді як реакція
на алерген досягає свого максимуму на рівні близько 15 хвилин.
Якщо тест залишається довше, ніж 20 хвилин реакція може 
зменшуватися або бути втраченою, і, якщо вона не вимірюється 
своєчасно, може знадобитися повторити тест
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ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
ЧУТЛИВОСТІ ДО АЛЕРГЕНІВ

Результати 
шкірного прик-
тесту напряму 
залежать від 

якості алергенних 
екстрактів, які 

використовуються

Прик–тести («prick-test», 
«тест уколом») - 
це доступний, швидкий, 
безпечний, мінімально 
інвазійний, чутливий 
та специфічний
метод виявлення 
сенсибілізації у 
хворих з атопічними 
захворюваннями для 
діагностики IgE-залежних 
реакцій (I типу імунних 
реакцій)А , який має 
високий ступінь кореляції 
з клінічними проявами

      У пацієнтів з 
наявністю ризику 
розвитку системних 
анафілактичних 
реакцій протипоказано 
проведення шкірного 
прик-тесту на тлі 
прийому бета-
блокаторів та 
інгібіторів АПФ. 
Це пов’язано з 
інтерференцією бета-
блокаторів відносно 
адреналінових 
рецепторів
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КОД Controls and other allergenic extracts/ 
Контроль та інші екстракти алергенів

K100 Negative control (Негативний 
контроль)

K200 Histamine (Позитивний контроль)

Grass pollens/ Пилок трав, злаки

G102 Bermuda grass (Бермудська трава)

G110 Timothy grass (Тимофіївка)

G201 Hordeum vulgare (Ячмінь звичайний)

G202 Avena sativa (Овес посівний)

G205 Rye (Жито)

Pollens of Weeds,Flowers and Bushes/ 
Пилок чагарників, бур’янів, квітів

W301 Cornmon ragweed (Амброзія 
полинолиста)

W302 Mugwort (Полин звичайна)

W314 Plantago lanceolata (Подорожник 
ланцетолистний)

Tree pollens/ Пилок дерев

T502 Silver birch (Береза повисла)

T507 Alder (Вільха)

T508 Fraxinus excelsion (Ясен)

T518 White poplar (Тополя Біла)

T526 Pinus sp (Сосна)

T556 Platanus sp (Платан кленолистний)

Mites/ Кліщі домашнього пилу

M601 D.pteronyssinus (Кліщ домашнього 
пилу)

M602 D.farinae (Кліщ домашнього пилу)

M603 Lepidoglyphus destructor (Домашній 
пиловий кліщ)

Molds/ Плісняві гриби

P901 Alternaria alternata (Плісняві гриби)

P902 Aspergillus fumigatus (Плісняві гриби)

P904 Candida albicans (Дріждовий грибок)

P905 Cladosporium herbarum (Плісняві гриби)

P908 Penicilium notatun (Плісняві гриби)

P910 Botrytis cinerea (Плісняві гриби)

Foods/ Продукти харчування

MILK & DERIVATIVES/ МОЛОКО ТА 
ЙОГО СКЛАДОВІ

F002 Fresh cow milk (Молоко)

F077 Beta-lactoglobuline (Бета-лактоглобулін)

F078 Casein (Казеїн)

F076 Alpha-lactoalbumin (Альфа-
лактоальбумін)

EGG & FRACTIONS/ ЯЙЦЕ ТА ЙОГО 
СКЛАДОВІ

F245 Whole egg  (Яйце)

F001 Egg white (Білок яйця)

F075 Egg yolk (Жовток яйця)

FLOURS/ Борошно та насіння

B403 Helianthus annuus (Cоняшник)

F004 Wheat flour (Пшеничне борошно)

F005 Rye flour (Житнє борошно)

F006 Barley flour (Ячмінь борошно)

Epithelia, feathers and insects/ Епідерміс 
та лупа тварин

E801 Cat daner (Кіт)

E802 Dog dander (Собака Епітелій)

L001 Latex (Латекс)


