DERİ ‘‘ PRICK ’’ TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY
FORMU
TARİH:

1. Deri ‘prick’ testi (SPT: Skin Prick Test ), yakınmaları bir solunum yolu ya da besin
allerjisinin varlığını düşündüren olgularda uygulanan bir testtir. Gerektiğinde, derinin
allerjik hastalıklarına tanı koyabilmek amacıyla da yapılabilir.
2. Test, solunum yolu ve besin allerjenleri , lateks, ya da besinlerle doğrudan ( “fresh prick
test” ) uygulanmaktadır.

3. Yöntem, antijen deriye damlatıldıktan sonra, orta noktadan lansetle derinin hafifçe
kaldırılıp bırakılması temeline dayanır. Değerlendirme 15 dakika sonra yapılmaktadır.

4. Uzman ellerde ve acil girişim için gerekli koşulların varlığında uygulanması hemen hiçbir
zaman sorun oluşturmaz . SPT yıllardır bütün dünya ülkelerinde uygulanmakta olup ,
sistemik reaksiyon (deri döküntüsü, nefes darlığı, şok vb. ) gelişen olgu sayısı çok azdır.
5. Olası riskler nedeniyle, SPT uygulaması sonrasında hastalar hiçbir yere ayrılmadan
uygulama bölgesinde beklemelidirler .
6. Test bölgesinde gelişebilecek kızarıklık ve şişliklerin çoğu birkaç saat içinde tümüyle
geriler . Bu tip reaksiyonların yaşamsal önemi yoktur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ONAY:
Yukarıda yazılanları okudum. Deri “prick” testinin uygulanma biçimi, gerekliliği ve olası
riskleri konusunda bilgi sahibi oldum. Kendi rızamla SPT yapılmasını kabul ediyorum
SPT UYGULAMASININ ADI
ADI, SOYADI,CİNSİYETİ,YAŞI:
ADI/ SOYADI (VELİSİ ) :
İMZA
:
TANIK (KLİNİK HEMŞİRESİ):
İMZA:
UYGULAMAYI YAPAN HEKİM:
İMZA:

:

OTOLOG SERUM DERİ TESTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY
FORMU
Tarih:
Size uygulayacağımız otolog serum deri testi (OSDT), kendi serumunuzun derinizde
herhangi bir reaksiyon oluşturup oluşturmayacağını belirlemeye yöneliktir. Gelişebilecek bir
reaksiyonun varolan (allerjik) hastalığınız ile ilişkili olma olasılığı vardır.
Damardan kan alınıp serumunuz ayrılacak, daha sonra ise kendi serumunuz çok az
miktarda (0.05 ml) deri içine enjekte edilecektir. Kontrol için ise, 0.05 ml steril serum
fizyolojik yine deri içine verilecektir. Yarım saat sonra serumunuzun uygulandığı yerde
gelişecek bir kızarıklık ve kabarıklık pozitif olarak değerlendirilecektir. Bu süre içinde test
yapılan yerden ayrılmamanız gereklidir.
Uygulamalar kendi serumunuz ve steril serum fizyolojik ile yapılacağından herhangi bir
risk taşımamaktadır. Gelişebilecek kızarıklık birkaç saat içinde tümüyle gerileyecektir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONAY:
Yukarıda yazılanları okudum ve anladım. Otolog serum deri testinin uygulanma biçimi,
gerekliliği ve olası riskleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi oldum. Kendi rızamla, otolog
serum deri testi uygulanmasını kabul ediyorum.

Hastanın Adı / Soyadı:
İmza:

Tanığın (Klinik Hemşiresi) Adı / Soyadı:
İmza:

Uygulamayı Yapan Hekim:
İmza:

İNTRADERMAL TEST HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU
TARİH:
1. İntradermal test (IDT), kliniğimizde solunum yolu allerjenleriyle yapılan rutin deri
testi (SPT: Skin Prick Test) sonuçları negatif olan, yani herhangi bir reaksiyon
görülmeyen; ancak yakınmaları solunum yolu allerjisi varlığını düşündüren hastalara
uygulanan bir tanısal girişimdir.
2. Yöntem, belli konsantrasyonlarda dilüe edilmiş solunum yolu allerjenlerinin (ev tozu
akar antijeni, polen antijenleri vb.) enjektörle doğrudan deri içine verilmesine dayanır.
3. Testten bir hafta önce; oral antihistamin, sistemik steroid, beta-blokör ve ACE
inhibitörü kullanımının kesilmiş olması gereklidir.
4. Ender de olsa, sistemik reaksiyonlar (ürtiker, yaygın kaşıntı, ateş basması, nefes
darlığı, hırıltılı solunum, şok vb.) gelişebilmektedir. Bu nedenle, IDT uzman ellerde
ve acil girişim için gerekli koşulların varlığında uygulanacaktır.
5. Şiddetli nefes darlığı başta olmak üzere allerjik yakınmaların alevlendiği durumlarda,
yaygın ürtiker ya da ateşli hastalıkların varlığında IDT uygulanmaz.
6. IDT uygulaması sonrasında, hastalar uygulama bölgesinden hiçbir yere ayrılmadan
yarım saat beklemelidirler.
7. Test bölgelerinde, ender olarak, uygulamadan 3-6 saat sonra başlayıp, 24-48 saat süren
reaksiyonlar gelişebilir. Bu tip reaksiyonların da kliniğimize bildirilmesi uygun olur
(Tel:
)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONAY:
Yukarıda yazılanları okudum ve anladım. İntradermal deri testinin uygulanma biçimi,
gerekliliği ve olası riskleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi oldum. Kendi rızamla, solunum
yolu allerjenleriyle intradermal deri testi uygulanmasını kabul ediyorum.

ADI, SOYADI,CİNSİYETİ,YAŞI:
ADI, SOYADI (VELİSİ ) :
İMZA
:
TANIK (KLİNİK HEMŞİRESİ):
İMZA:
UYGULAMAYI YAPAN HEKİM:
İMZA:

ATOPİ YAMA TESTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU
TARİH:
1. Atopi yama testi (AYT), atopik dermatitte solunum yolu allerjenleri (ev tozu akarları,
polenler vb.) ve/veya besin allerjenlerinin (süt, yumurta, un vb.) rol oynayıp
oynamadığına ilişkin bir görüş oluşturabilmek için yapılmaktadır.
2. Yöntem vazelin içinde hazırlanmış ya da kurutma kağıdına emdirilmiş solunum yolu
allerjenlerinin ya da (çoğu kez tüketildiği biçimiyle) besinlerin doğrudan özel bantlarla
sırta yapıştırılmasına dayanır.
3. Uygulamadan 30 dk. sonra test bölgesi kontrol edilir. Yaygın kızarıklık ya da kaşıntı
olursa, bantlar sırttan uzaklaştırılır.
4. Test bantları sırtta 48 saat süreyle kalacaktır. Bu nedenle, bantların ayrılmaması için
48 saat süreyle banyo yapılmaması ve aşırı fiziksel etkinlikte bulunulmaması uygun
olacaktır.
5. Testin yaşamsal tehlikesi yoktur. Uygulama bölgesinde yaygın kızarıklık, kabarıklık
ve kaşıntı olursa, bantlar uzaklaştırılıp kliniğimize bilgi verilecektir (Tel:
).
6. Değerlendirme 48. saatte, bantlar sırttan uzaklaştırıldıktan 30 dk. sonra yapılacaktır.
Gerekirse 72. saatte, test bölgesi bir kez daha kontrol edilebilir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ONAY:
Yukarıda yazılanları okudum ve anladım. Atopi yama testinin uygulanma biçimi,
gerekliliği ve olası riskleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi oldum. Kendi rızamla atopi yama
testi uygulanmasını kabul ediyorum.

ADI, SOYADI,CİNSİYETİ,YAŞI:
ADI, SOYADI (VELİSİ ) :
İMZA
:
TANIK (KLİNİK HEMŞİRESİ):
İMZA:
UYGULAMAYI YAPAN HEKİM:
İMZA:

YAMA TESTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU
TARİH:
1. Yapılan muayene sonucunda size “allerjik kontakt dermatit” (temas ekzeması) tanısı
konulmuştur. Yama testi bu hastalığınıza neden olabilecek maddeleri saptamak amacıyla
uygulanan bir tanısal yaklaşımdır.
2. Yöntem vazelin içinde hazırlanmış ya da hazır halde özel bantlara emdirilmiş olarak
bulunan antijenlerin (temas dermatitine neden olabilecek kimyasal ürünlerin) doğrudan
sırta yapıştırılmasına dayanır. Bazen de sık kullandığınız ve hastalığınıza neden
olabileceği düşünülen giysiler, evde kullanılan ya da kozmetik ürünler gibi maddeler yine
doğrudan, ya da sulandırılarak sırtınıza uygulanmaktadır.
3. Test bantları sırtta 48 saat süreyle kalacaktır. Bu nedenle, bantların ayrılmaması için 48
saat süreyle banyo yapılmaması ve aşırı fiziksel etkinlikte bulunulmaması uygun olacaktır.
4. Testin yaşamsal tehlikesi yoktur. Bazen uygulama bölgesinde kaşıntı, sivilce gelişimi ve
hafif renk değişikliği olabilir. Çok düşük olasılıkla, ekzema alevlenmesi, uygulama
bölgesinde aşırı tahriş ve yanma olabilir. Uygulama bölgesinde iz kalma olasılığı da çok
düşüktür. Materyallerin çok ender de olsa sızma ve iç çamaşırınızı hafif boyama olasılığı
vardır. Herhangi bir şiddetli yakınma olduğunda, bantlar uzaklaştırılıp kliniğimize bilgi
verilecektir (Tel:…………..).
5. Değerlendirme 48. saatte, bantlar sırttan uzaklaştırıldıktan 30 dakika sonra yapılacaktır. 72
ve 96. saatlerde, gerekirse bir hafta sonra test bölgeleri kontrol edilecektir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ONAY:
Yukarıda yazılanları okudum ve anladım. Yama testinin uygulanma biçimi, gerekliliği ve
olası riskleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi oldum. Kendi rızamla yama testi uygulanmasını
kabul ediyorum.

ADI, SOYADI,CİNSİYETİ,YAŞI:
ADI, SOYADI (VELİSİ ) :
İMZA
:
TANIK (KLİNİK HEMŞİRESİ):
İMZA:
UYGULAMAYI YAPAN HEKİM:
İMZA:

FOTO YAMA TESTİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU
TARİH:
1. Yapılan muayene sonucunda güneş ışınlarıyla alevlenen bir deri hastalığınızın varolduğu
saptanmıştır. Foto yama testi bu hastalığınıza neden olabilecek maddeleri saptamak
amacıyla uygulanan bir tanısal yaklaşımdır.
2. Yöntem vazelin içinde hazırlanmış standart antijenlerin (hastalığınıza neden olabilecek
kimyasal ürünlerin) simetrik ve iki taraflı olarak doğrudan sırta yapıştırılmasına dayanır.
3. Test bantları hiç ışıkla karşılaşılmadan sırtta 48-96 saat süreyle kalacaktır. Bu nedenle,
bantların ayrılmaması için banyo yapılmaması ve aşırı fiziksel etkinlikte bulunulmaması
uygun olacaktır.
6. İkinci gün sonunda sırtın bir yanındaki bant kaldırılıp değerlendirilecek, daha sonra
ışınlanıp kapatılacaktır. İki gün daha beklendikten sonra, bantlar sırttan uzaklaştırılacak ve
işlem bitmiş olacaktır. Testin yaşamsal tehlikesi yoktur. Bazen uygulama bölgesinde
kaşıntı, sivilce gelişimi ve hafif renk değişikliği olabilir. Çok düşük olasılıkla, ekzema
alevlenmesi, uygulama bölgesinde aşırı tahriş ve yanma olabilir. Uygulama bölgesinde iz
kalma olasılığı da çok düşüktür. Herhangi bir şiddetli yakınma olduğunda, bantlar
uzaklaştırılıp kliniğimize bilgi verilecektir (Tel:…………..).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ONAY:
Yukarıda yazılanları okudum ve anladım. Foto yama testinin uygulanma biçimi,
gerekliliği ve olası riskleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi oldum. Kendi rızamla foto yama
testi uygulanmasını kabul ediyorum.

ADI, SOYADI,CİNSİYETİ,YAŞI:
ADI, SOYADI (VELİSİ ) :
İMZA
:
TANIK (KLİNİK HEMŞİRESİ):
İMZA:
UYGULAMAYI YAPAN HEKİM:
İMZA:

