Tyhjennä lomake

A

Allergiatutkimukset
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Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 2281070-9

Lähettäjä

Eriävä vastaus-/laskutusosoite

Osasto

Asiakasnumero
Potilaan nimi

Täydellinen henkilötunnus

Näytteenottopäivä

Näytteen laatu

klo

nainen
mies

Lähettäjän tunnistekoodi näytteelle

KL 1673

S -IgE

Immunoglobuliini E

KL 3834

S -IgE-Ps

Perusseulonta sisältää Pölyryhmän (PhadiatopR) ja Ruoka-aineryhmän (fx5). Seulonnat eivät sisällä herkkyyksien erittelyä.

KL 1722

S -IgE-Pse

Perusseulonta ja herkkyyksien erittely sisältää Pölyryhmän ja Ruoka-aineryhmän.
Positiivisesta ryhmästä tehdään seuraavat yksittäiset allergeenit:
Pölyryhmä: Cladosporium herbarum, Dermatophagoides pteronyssinus, hevonen, kissa, koira, koivu, pujo, timotei /
Cladosporium herbarum, Dermatophagoides pteronyssinus, häst, katt, hund, björk, gråbo, timotej
Ruoka-aineryhmä: kala (turska), maapähkinä, maito, munanvalkuainen, soijapapu, vehnä /
fisk (torsk), jordnöt, mjölk, äggvita, sojaböna, vete

KL 3835
KL 4224

S -IgE-Ry
S -IgE-Er

Ryhmätutkimus ei sisällä herkkyyksien erittelyä
Ryhmätutkimus ja herkkyyksien erittely positiivisesta

S -IgE-Ry

S -IgE-Er

Ryhmän nimi / Grupp

5191

5281

Eläimet / djur

ex1

hevonen, kissa, koira, lehmä / häst, katt, hund, ko

5414

5415

Hedelmät / frukt

fx15

appelsiini, banaani, omena, persikka / apelsin, banan, äpple, persika

5202

5286

Heinät / gräs

gx1

5194

5289

Homesienet / mögelsvampar mx1

Englannin raiheinä, koiranheinä, niittynurmikka, nurminata, timotei /
Eng. rajgräs, hundäxing, ängsgröe, ängssvingel, timotej
Altenaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum,
Penicillium chrysogenum (P. notatum)

5197

5282

Jyrsijät / gnagare

ex70

marsu, kani, hiiri, rotta, hamsteri / marvin, kanin, mus, råtta, hamster

5198

5410

Kalat / fiskar

fx2

katkarapu, lohi, sinisimpukka, tonnikala, turska / räka, lax, blåmussla, tonfisk, torsk

Kotipölyt / husdamm

hx2

Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Hollister-Stier
Labs, torakka / kackerlacka

5214

Ryhmän sisältö / Gruppens omfattning

5263

5288

Puut / träd

tx5

haapa, jalava, leppä, paju, pähkinäpensas / asp, alm, al, sälg, hasselbuske

5617

5618

Puut / träd

tx9

leppä, koivu, paju, pähkinäpensas, tammi / al, björk, sälg, hasselbuske, ek

5200

5408

Pähkinät / nötter

fx1

5193

5287

Pölyt / damm

phad

5188

5283

Ruokaineet / födoämnen

fx5

hasselpähkinä, kookospähkinä, maapähkinä, manteli, parapähkinä /
hasselnöt, kokosnöt, jordnöt, mandel, paranöt
Cladosporium herbarum, Dermatophagoides pteronyssinus, hevonen, kissa, koira,
koivu, pujo, timotei / häst, katt, hund, björk, gråbo, timotej
kala (turska), maapähkinä, maito, munanvalkuainen, soijapapu, vehnä /
fisk (torsk), jordnöt, mjölk, äggvita, sojaböna, vete

5556

5615

Ruokaineet / födoämnen

fx20

ohra, riisi, ruis, vehnä / korn, ris, råg, vete

5260

5284

Viljalajit / sädesslag

fx3

kaura, maissi, seesaminsiemen, tattari, vehnä / havre, majs, sesamfrö, bovete, vete

5343

S -KostPaE
IgE / Kosteusvauriopaneeli
Herkistyminen sisäilmassa esiintyville mikrobeille
Kosteusvauriopaneelissa määritetään IgE-vasta-aineet seuraaville yksittäisille allergeeneille:
Aureobasidium pullulans, Aspergillus versicolor, Chaetomium globosum, Saccharopolyspora rectivirgula
(Micropolyspora faeni), Stachybotrys atra, Thermoactionomyces vulgaris, Trichoderma viride

5342

S -HomePaE
IgE / Homesienipaneeli
Herkistyminen ulkoilmassa esiintyville mikrobeille
Homesienipaneelissa määritetään IgE-vasta-aineet seuraaville yksittäisille allergeeneille:
Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Fusarium moniliforme, Mucor racemosus,
Penicillium chrysogenum (P. notatum), Phoma betae

Akkreditoinnin pätevyysalueeseen kuuluvat tutkimukset ilmenevät verkkosivuilta http://www.yml.fi
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