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Miért a Budai Allergiaköz-
pont?

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

Hogyan vizsgálható?

A fodrászati és kozmetikai allergiák meg-
állapítására több tesztelési módszer létezik. A 
legnépszerűbb az ún. epicután teszt, melynek 
során 30 különböző, leggyakrabban ekcémát 
okozó allergént tartalmazó készítményt visz-
nek fel a hát bőrére egyesével, melyet egy 
speciális ragtapasz segítségével „rögzítenek”. 
Az eredményt az allergén felvitelének helyén 
kialakuló bőrelváltozások fajtájából és mérté-
kéből állítják össze.
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Fodrászat
Ollók, hajcsatok, csipeszek, szőkítők, festékek 
és színezők: mindennapos használati eszköze-
ink, s valakinek ugyanezek mindennapi prob-
lémái is. Égő, vörös, viszkető bőr, vagy éppen 
nehézlégzés, náthaszerű tünetek. Ezek a fém-
allergia elsődleges jellemzői.

tipikus fodrászbetegség

A tapasztalat szerint azok a szerek, amelyek 
kémiai szerkezetében úgynevezett para állá-
sú oldalláncok vannak, gyakrabban váltanak ki 
allergiát, és már pár molekula is beindíthatja 
a túlérzékenységet. Ilyen vegyület a parabén 
mellett például a fekete festékanyag, a 
parafenilén-diamin. Allergiát válthat ki még az 
ammonium-perszulfát, ami szőkítő szerekben 
található. A rezorcin, a pirogallol hajfestékek-
ben, színezőkben, a dauervízben található 
ammonium-só nemcsak a bőrön okozhatnak 
tüneteket, de folyamatos belégzésük követ-
keztében légúti panaszokat is kiválthatnak.

A nők kétszer-háromszor annyira érzékenyek 
a nikkelre, mint a férfiak.
– A fodrászok a leginkább érintettek. 100 000 
fodrászból 24 betegszik meg évente az olló 
vagy más fémeszközök és kemikáliák haszná-
lata miatt.

tünetek

A fémallergia az esetek többségében bőrtüne-
tekkel jelentkezik, a pikkelyesen  száraz bőr és 
a sebes foltok már ekcémára utalnak.
– Bőrvörösség, csalánkiütésszerű vörös foltok.
– Múlni nem akaró viszketés.
– Duzzadt, hámló, kiszáradt bőr.
– Ha huzamosabb ideje vannak tünetek, a bőr 
megvastagodik, elszarusodik, berepedezik. 
– A legfeltűnőbb helyeken jelentkeznek: az ar-
con, a nyakon, a kezeken. 
Fémporok, fémoldatok belégzése során alakul 
ki: 
– légutak gyulladása
– nátha

kozmetika
A bőrérzékenység egyre több ember problé-
mája. Az érzékeny bőr ápolása, a professzioná-
lis és az otthoni készítmények megválasztása 
nagy körültekintést igényel.

életkor és bőrtípus

Az érzékeny bőr textúráját tekintve lehet szá-
raz és zsíros. Kamaszkorban rendszerint még a 
zsíros, pattanásos bőr okoz problémát, de va-
lakinél már ekkor is jelentkezhet némi érzé-
kenység bizonyos aknés bőrt kezelő szerekre. 
A bőrérzékenység tipikus jelei azonban jellem-
zően fiatal felnőttkorban alakulnak ki.

A bőrérzékenység jelei

-bőrpír
-kiütések
-bőrszárazság
Az érzékeny bőr és a bőrallergiák mellett bi-
zonyos bőrbetegségek – például a rozácea, 
seborrhea, vagy a pikkelysömör - is nehezítik a 
megfelelő kozmetikum kiválasztását.

érzékenység, vagy 
allergia?
Az érzékenységet és az allergiát jól meg kell 
különböztetnünk. Az érzékeny bőr fogalma 
nem feltétlenül jelent allergiás állapotot, azon-
ban az érzékeny bőr könnyebben reagál aller-
giával bizonyos külső hatásokra. Ezért nagyon 
fontos, hogy a vendég arckezelésének meg-
kezdése előtt, azon kívül, hogy szemünkkel 
felmérjük, hogy milyen a bőre, érdemes meg-
kérdezni, hogy van-e bármilyen típusú ismert 
allergiája, vagy konkrétan rákérdezni egyéb 
betegségekre, gyógyszerszedési szokásaira. 
Nem biztos, hogy a vendég, amikor kezelésre 
jelentkezik, magától elmondja, hogy például 
rendszeresen szed fényérzékenységet vagy 
hámvékonyodást okozó gyógyszereket. Fon-
tos azt is megkérdezni, hogy kap-e immunálla-
potot, sebgyógyulást befolyásoló kezelést.
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