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Varför testa med eget material?

Man hittar bara de allergen man testar för. 

Hur testa med eget material?

Materialet som det är (s.d.ä, as is)

Exempel: handskar, tyg, mjukgörande kräm, färdiga 
produkter 

Extrakt

Färdigt material sönderdelas och extraheras i  
ultraljudsbad

Exempel: färdiga produkter som handskar, tyg mm

Utspädning

En produkt eller kemikalie spädes innan testning

Exempel: tvål, schampo, färg, olja, läkemedel

Utspädning – blandningar och rena kemikalier

Vilken testkoncentration skall man 
välja?

Vilken vehikel skall man späda i?

Utspädning - testkoncentration

Man gör utspädning för att undvika:

Irritationsreaktioner

Falskt positiva reaktioner

Sensibilisering

Grundregel: Bättre att börja med stor utspädning 
men hålla i bakhuvudet att det finns risk 
för falskt negativ reaktion.

Utspädning – tidigare erfarenhet
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Utspädning – anamnes Utspädning – säkerhetsdatablad
16 obligatoriska rubriker
1.  Namn på produkt och företag
2. Sammansättning/ämnenas klassificering
3. Farliga egenskaper
4. Första hjälpen
5. Åtgärder vid brand
6. Åtgärder vid spill
7. Hantering o lagring

8. Begränsning av exponering/personliga     
skyddsåtgärder
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
10. Stabilitet o reaktivitet
11. Toxikologisk information
12. Ekotoxikologisk information
13. Avfallshantering
14. Transportinformation
15. Gällande bestämmelser
16. Övrig information

…stämmer de fysikaliska egenskaperna?

Utspädning – litteratursökning

Utspädning – hur väljs testkoncentration

Tidigare erfarenhet Anamnes

Säkerhetsdatablad Litteratursökning
O

R

O O

O
R

akrylat metaakrylat

Testas i 0.1% vas Testas i 2% vas

Utspädning – tungan rätt i mun
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Utspädning – spädningsserier

Sätts ofta rutinmässigt för att lättare urskilja irritanter. 

När påvisad allergi kan spädningsserier testas för att utvärdera graden av 
allergi.

Om positiv reaktion för tidigare ej beskrivit ämne 
Sätt kontroll på den näst lägsta koncentration som gett positiv reaktion

Testa inte

Starkt sura eller basiska ämne (starka rengöringsmedel, maskindisk, 
tvättmedel)

Lösningsmedel

Testa bara om beredningar kan göras på säkert sätt

Giftiga ämnen, lättflyktiga ämne, kända luftvägsallergen till exempel: 

Isocyanater

Organiska syraanhydrider

Flyktiga ämnen

Säkerhet – vår och patientens

Handskar och 
skyddsglasögon!

Utspädning – hur väljs vehikel?

Grundregel: Lika löser lika

En annan regel: vaselin ”löser” det mesta

Vatten som vehikel
Vattenlösliga produkter, eller kemikalier t ex tvål, tandkräm, handsprit, 
vattenbaserad färg 

Surt eller basiskt?

pH ska ligga mellan 4 och 9 för att inte 
ge upphov till irritation

För surt = späd i basisk buffert

För alkaliskt = späd i sur buffert

Utspädning – vehikel

Mät alltid pH på
vattenlösningar!

Andra vätskor som vehikel

Vissa kemikalier eller produkter löser sig inte i vatten. 

Ibland kan man späda i aceton eller etanol

Vaselin som vehikel

Vaselin kan användas till mycket

Ämnet eller blandningen löses eller dispergeras i vaselin 

T ex oljor, pulver, mortlade tabletter med mera

Utspädning – hur väljs vehikel?

Tänk på att skruva på korken 
ordentligt. Avdunstning kan 
leda till höjda allergenhalter.

Det kan vara svårt att få en 
homogen blandning.

Test med material som det är

Handskar, tyg, arbetsmaterial, eller annat material som man har 
hudkontakt med

Vissa produkter, t ex hudkrämer, salva, nagellack

Att tänka på

Många blottade ytor i olika material? 

Risk för irritation t ex vassa kanter eller skrovliga ytor

Materialet sättes direkt mot huden
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Test med material som det är

Ibland kan koncentrationen av ett allergen i en 
produkt eller ett material vara så låg att det ej ger 
en positiv reaktion efter endast 48 timmars 
ocklusion. 

Det krävs en högre koncentration eller upprepad 
kontakt för att ett eksem skall utvecklas.

ROAT – Repeated Open Appliaction Test

Skiljer ej på allergisk reaktion och 
irritationsreaktion.

Det färdiga materialet extraheras i lämpligt 
lösningsmedel.
Detta löser ut allergena ämnen.

Extraktion: Ultraljudsbad 5 minuter

Därefter: avdunstning av lösningsmedel, upplösning 
för att koncentrera allergen

Extrakt – hur går det till?

En god början: Aceton
God löslighet för många ämnen
Enkelt att avdunsta

Ibland: ”efterlikna” exponering 
Vatten eller Syntetisk Svett. Vanligtvis för 
metaller
Svårt att avdunsta

Ibland: Etanol mer likt vatten än aceton

Ibland: på grund av låg löslighet annat lösningsmedel

Extrakt – extraktionsmedel?

Extrakt – extraktionsmedel?

Difenylguanidin (DPG)

Koncentration av extrakt

Snabbast: Rotavapor

Extrakt löses i 1 ml lösningsmedel

Förvaras i glasrör med tättslutande lock

Avdunstning medför högre koncentration allergen i extrakt

Enklast men tidskrävande: Avdunstning av lösningsmedel i 
dragskåp

Extrakt – koncentration av allergen


