Är det allergi eller inte?

ImmunoCAP™ Rapid
Ett allergitest för både barn och vuxna
Resultat direkt - enkelt och tydligt
Ett stick i ﬁngret - svar på 20 minuter

Är det allergi eller inte?
Barn och Tonåringar

Vuxna

Åtskilliga sjukdomar har samma eller
liknande symptom som IgE-medierad
allergi och det är därför inte alltid enkelt
att ställa diagnosen klinisk allergi (1,2).
Eksem, rinnande näsa, väsande andning
och nysningar är vanligt hos små barn men
behöver inte ha en allergisk bakgrund (3).
Virusinfektioner är ofta orsak till andningsproblem i de övre och nedre luftvägarna
(4). Vid mätning av speciﬁka IgE-antikroppar kan man få vägledning vid diagnostillfället.
33-40% av barn med eksem har IgEmedierad allergi
30-60% av barn med väsande andning
har IgE-medierad allergi
70 % av barn med säsongsbetonad och/eller perenn rinit har IgE-medierad
allergi (8)

Ett vanligt problem hos vuxna patienter är
att bedöma huruvida astmaliknande symtom och hösnuva är relaterade till allergi.
Bestämningen av speciﬁka IgE anti-kroppar
tillsammans med anamnes och läkarundersökning bidrar till en mer korrekt diagnos
(5-7).
50 % av vuxna med eksem har underliggande allergi
50 % av vuxna med astma har underliggande allergi
60 % av vuxna med säsongsbetonad
rinit har underliggande allergi
50 % av vuxna med kronisk rinit eller
nästäppa har underliggande allergi (8)
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ImmunoCAP™ Rapid kan snabbt hjälpa dig att skilja på om det är allergi eller inte så
att relevant behandling kan påbörjas redan innan patienten lämnar mottagningen
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ImmunoCAP™ Rapid Wheeze/Rhinitis Child
(luftvägsallergi barn 0-18 år)

Studieresultat där man använt
ImmunoCAP™ Rapid Wheeze/
Rhinitis Child (barn 0-18 år) visar
på 91% överensstämmelse mellan
läkarens diagnos per allergen och
ImmunoCAP™ Rapid.

ImmunoCAP™ Rapid Asthma/Rhinitis Adult
(luftvägsallergi vuxna)

Studieresultat där man använt
ImmunoCAP™ Rapid Asthma/
Rhinitis Adult (vuxna) visar på
90% överensstämmelse mellan
läkarens diagnos per allergen och
ImmunoCAP™ Rapid.

Testprocedur

1

Development-lösning, bloduppsamlare, pipett och
analysplatta.

4

Lägg analysplattan på ett plant underlag. Håll för hålet
i änden på den röda delen av bloduppsamlaren. Tryck
försiktigt ut blodet i brunnen som är märkt med en röd
bloddroppe.

2

Blodﬂödet ökar om ﬁngret är varmt.
Använd en lansett som ger rikligt med blod.
Gör ett stick i ﬁngret.

5

3

Låt blodet rinna ner i bloduppsamlaren genom att hålla
den i vinkel ner från ﬁngret. Håll inte för hålet i änden på
den röda delen av bloduppsamlaren.

6

Ställ en timer på 5 minuter.

Efter 5 min. Tillsätt 0.5 ml development-lösning i
brunnen längst ned på plattan märkt med en ﬂaska.
Låt pipettens spets röra vid botten på brunnen.

7

8

9

Ställ en timer på 15 minuter. Ett rosa-rött band skall
framträda i de båda kontrollzonerna.

Läs av resultatet efter 15 minuter. Ett positivt testresultat
avläses som ett rosa-rött band bredvid respektive
allergenkod.

Ett positivt resultat kan variera i färgintensitet från mörkt
rött till rosa.

Exempel på positiva
testresultat

Resultat direkt – enkelt och tydligt
Ett stick i ﬁngret – svar på 20 minuter
ImmunoCAP™ Rapid visar en allergiproﬁl för barn och vuxna med symtom så som eksem, väsande andning och/eller
rinit. Placera blod i brunnen på testplattan, vänta 20 minuter, och läs av resultatet som ett färgat band. Diskutera
sedan möjliga behandlingar och fortsatt agerande – innan patienten lämnar mottagningen.
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