Tápanyag táblázat allergia vizsgálathoz

Inhalatív 20 allergénspecifikus IgE
égerfa pollen (T2)
nyírfa pollen (T3)
mogyoró pollen (T4)
tölgyfa pollen (T7)
fűzfa pollen (T12)
ecsetpenész (M1) (penicillium
notatum)
korompenész (M2)
(Cladosporium herbarum)
kannapenész (M3)
(Aspergilius tenuis)
élesztőgomba (M5)
konídiumos gomba (M6)
(Alternaria tenuis)
poratka (D1)
(D. pteronyssinus)
macskaszőr/hám (E1)
kutya hám (E2)
perjefélék
réti komócsin (G6)
rozs pollen (G12)
háziszárnyas tollkeverék (71)
(liba, csirke, kacsa, pulyka)
parlagfű (W1)
fekete üröm (W6)
lándzsás útifű pollen (W9)

Allergiavizsgálatok vérből:
Inhalatív (40) allergénspecifikus IgE
macskaszőr /hám (E1)
lószőr (E3)

Nutritív (40) allergénspecifikus IgE
disznóhús (F26)
marhahús (F27)

szarvasmarha szőr (E4)
kutya hám (E2)
tengerimalac hám (E6)

csirkehús (F83)
birkahús (F88)
paradicsom (F25)

nyúl hám (E82)

sárgarépa (F31)

hörcsög hám (E84)

burgonya (F35)

patkány hám (E87)
egér hám (E88)
házi szárnyas tollkeverék
(71) (liba, csirke, kacsa,
pulyka)
ecsetpenész (M1)
(penicillium notatum)

mustár (F89)
tőkehal (F3)

korompenész (M2)
(cladosporium herbarum)
kannapenész (M3)
(aspergillus tenuis)
élesztőgomba (M5)
konídiumos gomba (M6)
(alternaria tenius)
parlagfű (W1)
fekete üröm (W6)
réti margaréta (W7)
gyermekláncfű (W8)
aranyvessző (W12)
égerfa pollen (T2)

rák (F24)
kék kagyló (F37)
tonhal (F40)
lazac (F41)
kiwi (F84)
mangó (F91)
ananász (F210)
narancs (F33)
alma (F49)
banán (F92)
őszibarack (F95)
tehéntej (F2)

1

Érvényes: 2021. augusztus 23-tól

Tápanyag táblázat allergia vizsgálathoz

szója (F14)
paradicsom (F25)
sárgarépa (F31)
burgonya (F35)
narancs (F33)
alma (F49)
banán (F92)
őszibarack (F95)

mogyoró pollen (T4)
szilfa pollen (T8)
fűzfa pollen (T12)
nyárfa pollen (T14)
juharfa pollen (T1)
nyírfa pollen (T3)
bükkfa pollen (T5)
tölgyfa pollen (T7)
diófa pollen (T10)
poratka (D1)
(d.pteronyssinus)
poratka (D2) (d.farinae)
házipor (H1)
csótány (I6)
lándzás útifű pollen (W9)
libatop pollen
ballagófű pollen (W11)
juhsóska ollen (W18)

szezámmag (F10)

fűkeverek (GP1) (csomós
ebir, reéti csemkesz, angol
és réti perje, réti komócsin )

hajdina (F11)

fűkeverék (GP4) (tavaszi
hérics, angolperje, nád,
termesztett rozs, pelyhes
selyemperje)

búzaliszt (F4)

Nutritív 20 allergénspecifikus IgE
tojás (F245)
tehéntej (F2)
alfa-laktalbumin (F76)
béta-laktoglobulin (F77)
kazein (F78)
tőkehal (F3)
búzaliszt (F4)
földimogyoró (F13)

rák (F24)
marhahús (F27)
kiwi (F84)
zeller (F85)
mandula (F20)
mogyoró (F17)
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alfa-lactalbumin(F76)
béta-lactoglobulin (F77)
kazein (F78)
szezámmag (F10)
sütőélesztő (M5)
fokhagyma (F47)
zeller (F85)
mogyoró (F17)
paradió (F18)
mandula (F20)
kókuszdió (F36)
földimogyoró (F13)
tojás (F409)
kecsketej (F409)
rozsliszt (F5)
zab (F7)
kukorica (F8)
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