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FONTOS! 

Betegfogadás előzetes időpont-egyeztetés alapján.

Felajánlásával segítse 
Ön is az allergiás
emberek hétköznapjait!

ALLERGIÁRÓL MINDENT EGY HELYEN

Az allergiások gyógyulása a mindennapjaikat érinti – étkezésüket, mozgásukat, 

pihenésüket, munkájukat. A mindennapok segítésére életre hívtuk az Allergiamentes Életért 

Alapítványt, ahol az úszástámogatás, a kezeléstámogatás, programszervezések mellett 

kiemelt hangsúllyal kezeljük a Mentes és Finom védjegyünket, mely az ételérzékenyeknek 

ad biztonságot vendéglátóhely választáshoz.

1. Légúti panaszai – tüsszögés, orrfolyás, orr-
dugulás, köhögés, nehézlégzés – több, mint 
egy hete fennállnak, illetve rendszeresen az 
év egy szakában vagy egy adott tartózkodási 
helyen jelentkeznek

2. Étel elfogyasztását követően tünetek – has-
menés, hascsikarás, puffadás, nehézlégzés, 
köhögés, bőrkiütés, bőrvagy nyálkahártya-
duzzanat, viszketés – jelentkeznek

3. Bizonytalan eredetű tünetek jelentkeznek – 
nem múló láz, bőrkiütés, bőrvagy nyálkahár- 
tyaduzzanat, viszketés

Vizsgálataink,
szolgáltatásaink

1. Prick tesztek 7. Epicután tesztek

2. IgE vizsgálatok - nutritív, inhalatív

3. IgG vizsgálatok

4. Molekuláris allergiavizsgálatok

5. Nanotechnológiás allergiavizsgálatok

6. LTT vizsgálatok

fémek

fogászati tömőanyagok

ételadalékok

fodrászati anyagok

tetováló anyagok

magyar standard

egyéb



Élen az alkalmazott
kutatás - fejlesztésben

Allergológiai
szakterületeken

Allergiás
kórképekben

Allergiáról mindent egy helyen

2004 óta az 
Önök szolgálatában

1. Allergológia

1. Szénanátha

2. Fül-orr-gégészet

2. Asztma

3. Tüdőgyógyászat

3. Ételallergia, Ételintolerancia,
Cöliákia, Hisztamin-érzékenység

4. Bőrgyógyászat

5. Gasztroenterológia

5. Ekcéma

6. Immunológia

6. Gyógyszerallergia, Fémallergia

7. Rovarcsípés-allergia

7. Gyermek- és felnőttellátás

8. Angioneurotikus ödéma, Csalánkiütés

A Budai Allergiaközpont több, mint tíz éves szakmai múlttal Magyarország egyik leg-

régebben működő magánrendelője. Működésünk kezdetétől fő célunknak tekintjük, hogy 

a hozzánk fordulók egy helyen választ kaphassanak minden allergiával 

kapcsolatos kérdésükre.

Legteljesebb gyógyító ellátás érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az orvostudományi  

diagnosztikus és terápiás eljárások fejlesztésére, a legújabb eljárások napi gyógyító gya- 

korlatba való átültetésére. Kutatás-fejlesztési tevékenységünk keretén belül olyan eljárá- 

sokat fejlesztettünk, vezettünk be, vittünk végig, mint gyógyszerallergia vizsgálati  

rendszer, nanotechnológiás allergiateszt, immunterápiás kezelések,  

gyógyszerfejlesztési vizsgálatok.
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