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Miért a Budai Allergiaközpont?

- kellemes, családbarát környezet
- szakmailag elismert orvosok
- nincs órákig tartó sorban állás
- könnyű megközelíthetőség
- betegorientált ellátás

Hogyan zajlik a vizsgálat?

„Hátra ragasztós” allergia-teszt
A fogászatban használatos anyagokra kialakult 
allergia vizsgálata az un. „epikután teszt” segítsé-
gével történik, amely során a gyanúba vett anya-
gokat egy tapaszon az Ön hátára ragasztjuk, majd 
20 perc, 40 perc, 24, 48 és 72, 96 óra és 7 nap múl-
va leolvassuk. A vizsgálat az allergológus szakma 
szabályait szem előtt tartva veszélytelen.

Vérteszt
Az érzéstelenítő- és gyógyszerallergia vizsgálat 
vérből történik. A vizsgálat során a levett vért 
hozzuk össze a kérdéses gyógyszerekkel, ható-
anyagokkal, vivőanyagokkal, és teszteljük, hogy 
kiváltanak-e a vérben megtalálható immunsejte-
ken olyan elváltozásokat, melyek az allergiás tü-
netekért felelnek. A megfelelő vizsgálat kiválasz-
tásához, elvégzéséhez speciális szaktudás, és az 
Ön részletes kikérdezése szükséges.

Dr. Balogh Katalin
főorvos
szakvizsgák:

allergológia,

klinikai immunológia,

fül-orr-gégészet

VALÓDI SEGÍTSÉG ALLERGIÁBAN

Fogászati allergia
TÜNETMENTESSÉG ÉVEKEN KERESZTÜL

Allergiáról mindent egy helyen

W W W . A L L E R G I A K O Z P O N T. H U

az egyetlen

hosszú távú

gyógymód

allergiásoknak

Allergiáról mindent egy helyen

Allergiáról mindent egy helyen

Budai Allergiaközpont

1015 Budapest, Ostrom u. 16.

+36-30/631-93-09

http://www.allergiakozpont.hu

skype: allergiakozpont

4

fogászati allergia_v7_szurkeszoveg_print.indd   1 2010.09.07.   10:56:28



Mi okozhat allergiát a
fogászatban?

Helyi érzéstelenítők, gyógyszerek.1. 
Latex (gumikesztyű).2. 
Fogak un. fehértöméséhez, valamint gyökér-3. 
töméshez használatos anyagok.
Lenyomat vételhez szükséges anyagok.4. 
Rögzített fogpótláshoz használt akrilát, fé-5. 
mek, ragasztóanyagok.
Fogbeültetés esetén az implantátum anyagát 6. 
döntően a titán képezi. Erre ritkábban ugyan, 
de szintén előfordul allergia.
Fogkrémben használt anyagok.7. 

Milyen tünetei vannak?

A tünetek igen változatosak lehetnek attól függő-
en, hogy mi váltotta ki. 

1. Érzéstelenítők azonnal vagy nagyon rövid időn 
belül fellépő, gyakran súlyos allergiás rosszullétet, 
eszméletvesztést, sokkot okoznak az arra aller-
giás betegnél. Hasonlóan súlyos rohamot okoz-
hat a latex.

2. Lenyomat anyagokra, egyes helyi kezeléshez  
használatos szerek bizonyos komponenseire (pl. 
szegfűolaj, formaldehid) test szerte hirtelen fel-
lépő bőrkiütések, az arcon, a száj és szem körül, 
rosszabb esetben a légutakban kialakuló nagy-
fokú vizenyő, asztmatikus légzés, súlyosabb 
esetben a keringés összeomlásával kísért ún. 
anafilaxiás sokk jelentkezhet.

3. A szájba beültetett, beépített fémek és egyéb 
fogpótláshoz használatos anyagoknál jellegzetes 
az elhúzódó helyi gyulladás a fogínyen, a nyel-
ven. Visszatérő afták a szájban, ismétlődő bőrki-
ütések főleg az arcon, száj körül. Kellemetlen égő, 
csípő érzés a szájüregben.

Mikor szükséges allergia teszt? 
Allergiavizsgálat indokoltsága merülhet fel, ha 
korábban előfordult:

érzéstelenítőtől, gyógyszertől rosszullét1. 
fémektől bőrkiütések 2. 
visszatérő, tartós gyulladás a szájban3. 
mással nem magyarázható tünetek4. 
ha bármilyen más allergiáról tudomása van5. 

Miért szükséges az allergia 
teszt?

A tünetek addig nem szűnnek meg, sőt, többnyire 
fokozódnak, míg az allergiát okozó anyagot 
a szervezetből el nem távolítják, illetve alkal-
mazását meg nem szüntetik.
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