
 
 

 

Preparació d’una prova 

PNEUMOLOGIA - Data última revisió: novembre 2020. 

 

Prick test o cutireaccions 

 
Introducció 
És una prova diagnòstica que mesura la reacció cutània al·lèrgica davant de substàncies 

inhalades. 

 

Abans de la prova 

Deixi de prendre la medicació antihistamínica 10 dies abans de la prova. 

 

El dia de la prova 

 Adreci's a la consulta que li aparegui indicada al gestor de cues quan validi la seva 

visita. 

 No ha d'estar en dejuni ni necessita cap preparació. 

 No cal que l'acompanyin. 

 Li posarem una sèrie de gotes d’al·lèrgens sobre la pell de l’avantbraç i seguidament 

practicarem una erosió perquè el líquid penetri. 

 Haurà d’esperar 10 minuts perquè puguem valorar la reacció al·lèrgica cutània (pàpula). 

 

Després de la prova 

Controli que la pàpula desaparegui en unes 2 hores, si no és així ha d’acudir a Urgències. 

 

Més informació 

Si té algun dubte o problema, consulti amb nosaltres al telèfon 937 417 700, ext. 2721, de 

8 a 15 hores



  

 

Preparación de una prueba 

NEUMOLOGÍA - Fecha última revisión: noviembre 2020. 

  

Prick test o cutirreacciones 

 
Introducción 
Es una prueba diagnóstica que mide la reacción cutánea alérgica ante sustancias inhaladas. 

 

Antes de la prueba 

Deje de tomar la medicación antihistamínica 10 días antes de la prueba. 

 

El día de la prueba 

 Diríjase a la consulta que le aparezca indicada en el gestor de colas en el momento que 

valide su visita. 

 No ha de estar en ayunas ni necesita ninguna preparación. 

 No es necesario que esté acompañado/a. 

 Le pondremos una serie de alérgenos encima de la piel del antebrazo y seguidamente 

practicaremos una erosión para que el líquido penetre. 

 Tendrá que esperar 10 minutos para que podamos valorar la reacción alérgica cutánea 

(pápula). 

 

Después de la prueba 

Controle que la pápula desaparezca en unas 2 horas. De no ser así, acuda a Urgencias. 

 

Más información 

Si tiene alguna duda o problema, consulte con nosotros en el teléfono 937 417 700, ext. 

2721, de 8 a 15 horas 


