
Többek között Németországban már a minden-
napos diagnosztikai gyakorlat egyik alapvető ré-
szévé vált (csaknem úgy, mint a röntgen) a beteg 
ilyen irányú panaszai vagy pótlások elkészítése 
előtt a bőrteszt allergiavizsgálat elvégeztetése 
és az eredménynek a beteg dokumentációjához 
való csatolása. A különböző „standard fogászati 
anyagok” és azok allergizáló hatásai (amalgám 
összetevői, akrilát összetevői, érzéstelenítősze-
rek stb.), vagy a különböző tulajdonságú fémek 
(króm, kobalt, nikkel, réz, molibdén stb.) lehetnek 
allergének. 

A probléma fogorvosnak és betegnek is krónikus 
gondot okozhat, mivel a következményes ínygyul-
ladás, szájnyálkahártya gyulladás, ajakgyulladás, 
nyelvgyulladás, foltok megjelenése, rákmegelőző 
állapot kialakulása vagy távoli hatásként ekcéma, 
bőrgyulladás, foltos hajhullás nem, vagy alig rea-
gál a szokásos kezelésre, illetve kiújul.

Az allergia vonatkozásában a fogorvoslásban hasz-
nált „fogászati standard” anyagokról vagy a „fogá-
szati fémsor” anyagairól bőrteszt allergia vizsgá-
lattal meg lehet állapítani, hogy okozói lehetnek-e 
a beteg szájüregi és távoli krónikus panaszainak. 
Speciálisan felkészült allergológus szakorvosok 
a fogászatban használatos allergizáló anyagokat 
epicutan bőrpróbával tesztelik. Vizsgálat előtt a 
beteg 2 napon át a hátát krémmel nem kenheti. A 
bőrteszt anyagok felragasztását követően (hétfő), 
48 órával (szerda) olvassák le az első, majd 168 órá-
val (következő hétfő) a második eredményt. Így 
a hétfőn tesztvizsgálatra küldött beteg egy hét 
múlva kézhez kapja a teszt eredményeit. Ehhez 
a betegnek összesen három, pontosan megjelölt 
időpontban kell a rendelésen megjelennie, nem 
úszhat és napozhat eközben. A néhány napos kel-

lemetlenség és időráfordítás évtizedes problémá-
kat oldhat vagy előzhet meg betegnek és fogor-
vosnak egyaránt. 

A Fogászati standard sor tartalmazza az acrilát, 
amalgám, fontosabb gyógyszerek, gyakori érzés-
telenítőszerek allergiatesztjét. Akkor lehet infor-
matív, ha általános információra van szükség, fém-
tartalmú pótlások nincsenek a beteg szájában. 

A Fogászati fémsor tartalmazza a leggyakoribb 
fémeket, melyek a hidak, koronák, fémlemezek, 
implantátumok anyagaiban szerepelnek. Így a 
meglévő vagy a tervezett új pótlások esetére az 
előzetes bőrteszt elvégzése – a standard sor mel-
lett – további fontos (döntő) információt jelenthet. 

16 év fogászati bőrteszt allergiavizsgálat tapaszta-
latai azt mutatják, hogy leggyakrabban a vizsgált 
betegek 37%-a esetén fémallergia bizonyítható. A 
fémek között az első helyen a nikkel szerepel és 
megállapítható, hogy az esetek harmadában egy-
szerre több fémmel szemben is kialakult allergia. 
Lényeges megfigyelés még az is, hogy azon bete-
gek között, akiknél egyéb allergiaforma is ismert 
(légúti, gyógyszer, étel stb.) gyakoribb a fogászati 
anyagokkal szembeni allergia is. Ez arra figyelmez-
tet, hogy aki bármilyen allergiában szenved, vagy 
annak tüneteit észleli, fogászati kezelések előtt 
mindenképpen célszerű, ha részt vesz fogászati al-
lergia teszt vizsgálaton. Ha nem előre, hanem csak 
a szájüregi allergiás tünetek megjelenésekor derül 
ki az allergia, akkor már késő, és csak az elkészült 
hidak, koronák, tömések, vagy akár az implantá-
tumok teljes mértékű eltávolításával lehetséges a 
tünetek kezelése. Az allergiavizsgálat a fogászat 
egyik legfontosabb szűrővizsgálatává vált napja-
inkban.
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Figyelem! A jelen betegtájékoztatón szereplő információk tájékoztató jel-
legűek, nem helyettesítik a szakszerű orvosi véleményt. A kockázatokról és 
a mellékhatásokról érdeklődjön kezelőorvosánál illetve  gyógyszerészénél!

Az utóbbi évek tudományos eredményei, a klinikai gyakorlati esetek bebizonyí-
tották, hogy az egyre szaporodó krónikusan fennálló szájbetegségek, bőrbe-
tegségek, a betegek nehezen magyarázható problémái hátterében gyakran a 
szájüregből eredő allergia található. 

http://klinika.gasparmed.hu/
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