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Діагностика Пацієнту може бути поставлений точний діагноз. Для цього 
використовуються спеціальні нашкірні провокативні 
аплікаційні патч-тест системи (а не підшкірне введення 
алергенів - метод, який застосовується, наприклад, для 
діагностики респіраторної алергії). У пацієнтів, у яких 
підозрюється ACD, саме патч-тестування, згідно з 
Американськими1 та Європейськими2 Протоколами,  є 
"золотим" стандартом для підтвердження діагнозу ACD.

Для проведення діагностичного патч-тестування необхідно два 
компоненти: набір стандартизованих гаптенів і спеціальний діагностичний 
патч-тест пластир з камерами "закритого типу" для нанесення гаптенів. 
Крім відмінних адгезивних здібностей, патч-тест система повинна 
забезпечувати герметичність і постійний контакт необхідної кількості 
гаптену з чітко визначеною областю шкіри протягом усього часу, 
необхідного для індукування контрольованої реакції (48 годин з моменту 
аплікації). Такий підхід забезпечує ідентичні стандартні умови для 
тестування в різних пацієнтів та підвищує достовірність його результату .

Гаптени       Гаптени, що використовуються для патч-тестування, 
повинні бути спеціально розроблені та вироблені для 
зазначених цілей. Гаптени для патч-тестів виготовляються 
шведською компанією Chemotechnique MB Diagnostics AB 
шляхом змішування ультрадисперсних частинок 
субстанції, отриманої з хімічно чистої сировини після ії 
ретельної обробки, з вазеліном фармакопейної якості.

Діагностичний пластир з камерами для нанесення гаптенів

Через особливості даного методу діагностики вкрай 
важливо, щоб діагностичний пластир забезпечував гарний 
і постійний рівень адгезії при контакті гаптену зі шкірою 
пацієнта. Також важливо, щоб елементи пластиру були 
виконані з хімічно інертних гіпоалергенних матеріалів які, 
в свою чергу, не зможуть вплинути на результати тесту.

Запатентовані інноваційні системи діагностичних пластирів серії IQ 
компанії Chemotechnique є результатом 30-річних безперервних 
досліджень і відкриттів у галузі діагностики контактної алергії і, по суті, 
сформували світовий тренд в даному напрямку, встановили високі 
стандарти професійного патч-тестування більш, ніж в 100 країнах світу .

Патч-тестування 

Eра «Сhemotechnique Diagnostics»
 Chemotechnique MB Diagnostics AB надає лікареві повний набір 
інструментів для проведення обстеження пацієнтів з використанням 
сучасних діагностичних патч-тест пластирів серії IQ - «золотого стандарту» 
в діагностиці контактної алергії

Алергічний контактний дерматит (ACD)

  Контактна алергія виникає в результаті специфічних імунних реакцій, 
викликаних антигенами. На відміну від алергенів, що викликають інші 
форми алергії, наприклад, пилку рослин або білків тваринного 
походження, етіологічні фактори контактної алергіі - гаптени не є самі по 
собі антигенними алергенами.

  Гаптени - це невеликі хімічно активні молекули з малою молекулярною 
масою, які здатні проникати в роговий шар шкіри, а в подальшому - 
утворювати хімічно стійкі комплексні сполуки з епідермальними та 
дермальними білками - так звані комплекси "гаптен-носій" з антигенними 
властивостями, які стають індукторами розвитку контактної алергії.

 Пацієнти, які зазнають систематичного впливу гаптенів в рамках своєї 
професії, мають більш високий ризик розвитку АСD. У структурі 
захворювань шкіри, пов'язаних з професійною діяльністю, алергічний 
контактний дерматит діагностується в 20% випадків. Серед професійних 
напрямків з високою частотою ACD слід зазначити перукарські послуги, 
будівельну сферу, клінінг, медичне обслуговування та багато інших. 
Хронічний перебіг ACD на фоні відсутності ефективного специфічного 
лікування  стає справжнім лихом для таких пацієнтів.

Алерген

Гаптен

Роговий 
шар

  Розуміння, який саме гаптен викликає алергічну реакцію, допомагає 
пацієнту уникати контакту з конкретним алергеном, що в свою чергу 
знижує ризик розвитку та загострення ACD і тим самим значно покращує 
якість життя пацієнта.

Cучасна методика діагностики контактної алергії

1 Contact Dermatitis: A Practice Parameter - Update 2015 / American Academy of Allergy, Asthma & 
Immunology (AAAAI), American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI)
2 European Society of Contact Dermatitis guideline for diagnostic patch testing – recommendations on best 
practice / Contact Dermatitis, 2015, 73, 195–221
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Інтегрована підкладка з фільтрувального паперу
вбудована паперова підкладка з фільтрувального паперу 
полегшує нанесення і утримання рідких гаптенів

Діагностичний патч-тест пластир IQ Ultimate™ являє собою модуль, який 
складається з 10-ти IQ камер «Інертний Квадрат» 

Камери типу IQ (від англ. Inert Quadrate) - це найбільш прогресивна в 
технологічному плані з будь-коли розроблених систем для діагностики 
контактної алергії за допомогою методики патч-тестування. Багатошарова 
структура (адгезивна стрічка + спеціальна основа зі спіненого матеріалу + 
підкладка з фільтрувального паперу) сформовані у вигляді зручної камери, 
що забезпечує унікальну герметичну систему, яка надійно фіксує зону 
контакту гаптена з ділянкою шкіри. Вбудована підкладка з фільтрувального 
паперу робить використання будь-яких додаткових паперових дисків 
непотрібним. А квадратна форма спрощує диференціацію між алергією та 
подразненням. Конструкція камери запатентована та використовується в 
діагностичних пластирах IQ Ultimate™ та IQ Ultra™.

Діагностичні камери IQ - «Інертний Квадрат»

Адгезивна «рамка» камери IQ

Основа камери зі спіненого матеріалу

виконана з інертного (хімічно чистого та вільного від будь-
яких домішок) спіненого поліетилену та забезпечує 
максимально комфортне відчуття під час носіння тесту

Система IQ або «Інертний Квадрат»

Камера IQ з нанесеним гаптеном

усуває можливий витік гаптенів і забезпечує надійну 
адгезію тест-камери до шкіри пацієнта
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Тонкоплівкова основа пластиру IQ Ultimate™ - водостійка, 
що дозволяє пацієнтам на етапі 48-годинного носіння 
пластиру вести звичний спосіб життя, включаючи високу 
фізичну активність і водні процедури

IQ Ultimate™

Еластичний, прозорий і водостійкий

IQ Ultimate™ має додаткову перевагу завдяки використанню спеціальної 
водостійкої основи товщиною 25 мікрон. Цей тип пластиру є ідеальним 
для дітей та активних пацієнтів тому, що він дозволяє вести активний 
спосіб життя, включаючи фізичну активність і будь-які водні процедури. 
Також він є актуальним в спекотний літній період (коли йде рясне 
потовиділення), завдяки більш високій водостійкості та кращій адгезії 
пластиру до шкіри.

Діагностичний патч-тест пластир IQ Ultimate™ 

Діагностичний патч-тест пластир IQ Ultimate ™

IQ Ultra™

Діагностичний патч-тест пластир IQ Ultra™

Діагностичний патч-тест пластир IQ Ultra™

Комфортний, зручний і універсальний

Камери типу IQ Водостійкий

Висока еластичність

Спеціальна еластична стрічка-носій, що використовується 
в IQ Ultimate™, дозволяє пацієнту виконувати фізичні 
вправи без ризику втрати діагностичного пластиру

Герметичність камер
Система «закритих камер» підтримує герметичність і 
забезпечує постійний контакт необхідної дозованої 
кількості гаптену з чітко визначеною ділянкою шкіри 
(концепція «доза - площа») і дотримання ідентичних 
стандартних умов при тестуванні різних пацієнтів

Відмінні адгезивні властивості, компактні розміри IQ 
камер, високоякісна гіпоалергенна основа, інтегрована 
захисна оболонка та спеціальна підкладка забезпечують 
надійність і комфорт застосування 

В камерах пластиру IQ Ultra™ використана основа з високоякісного 
гіпоалергенного нетканого матеріалу, що не містить латекс. На 
сьогоднішній день патч-тест IQ Ultra™ - це найбільш зручний і 
оптимальний, з економічної точки зору, універсальний і перевірений 
часом діагностичний пластир для більшості пацієнтів, що ведуть 
спокійний спосіб життя.
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Процес наповнення тест-камер 
діагностичного патч-тест 
пластиру IQ з використанням 
адаптера -спеціального 
пристрою для наповнення патч-
тест систем

Компанія Chemotechnique MB Diagnostics AB пропонує найширший 
асортимент гаптенів для патч-діагностики. Лінійка продукції охоплює 
понад 550 різних гаптенів і 34 готових наборів (серій), ретельно відібраних 
і рекомендованих провідними міжнародними дерматологічними 
організаціями та дослідницькими групами, які вивчають проблему 
контактних дерматитів.

Найвища якість

Гаптени готують шляхом подрібнення (до наночастинок) 
субстанцій, отриманих шляхом попередньої ретельної очистки 
вихідної високоякісної сировини. В процесі виробництва 
ультрадисперсні частинки змішують з вазеліном фармакопейної 
якості або з іншими хімічно чистими рідкими речовинами- 
носіями.

Міжнародні та національні базові серії

У співпраці з провідними міжнародними та національними 
дослідницькими групами з контактних дерматитів (ICDRG, 
EECDRG, NACDG та іншими) розроблені та випускаються ряд 
міжнародних і національних базових серій, які враховують 
специфіку окремих країн.

Діагностичні гаптени для патч-тестування Міжнародні та спеціальні серії

Гаптени та серії B-1000           Хлібопекарська серія 
C-1000           Косметична серія 
CAD-1000      Медикаментозна серія - Системний Дерматит  
CS-1000         Кортикостероїдна серія 
DMP-1000     Стоматологічні Матеріали - серія для пацієнтів
DMS-1000     Стоматологічні Матеріали - серія для медичних працівників
DS-1000         Стоматологічна Скринінг серія
E-1000            Епоксидна серія 
EP-1000          Європейський Фотопластир - базова серія 
EPE-1000        Європейський Фотопластир - розширена серія
F-1000            Парфумерна серія
H-1000           Перукарська серія
I-1000             Ізоціанатна серія 
ICB-1000        Міжнародна Розширена серія 
IS-1000           Міжнародна Стандартна серія 
LU-1000         Медикаментозна - Виразки на ногах серія 
MA-1000       (Мет) Акрилатна серія - Клеї, стоматологія та інше 
ME-1000        Медикаментозна серія 
MET-1000      Металева серія 
MN-1000       (Мет) Акрилатна серія - Нігті 
MP-1000        (Мет) Акрилатна серія - Друк
O-1000           Мастила та охолоджуюча Рідина серія 
P-1000
PG-1000
PL-1000
R-1000
RB-1000
S-1000
SH-1000
SU-1000
TF-1000
UB-1000
V-1000
SA-1000

Фотохімічна серія          
Пластик-Клей серія           
Рослинна серія
Гумова серія
Російська Базова серія             
Європейська Базова серія          
Взуттєва серія          
Сонцезахисна серія           
Текстильна серія          
Українська Базова серія              
Різноманітні Гаптени серія           
Додаткові Гаптени серія
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Допоможуть швидко та легко 
виявити вільні іони нікелю або 
кобальту на поверхні метале-
вих предметів (прикрас та ін.)

Метод застосування: 

Просто протріть 
змоченою реактивом 
ватною паличкою 
підозрілий металевий 
предмет  і  порівняйте 

Компанія Сhemotechnique Diagnostics 
розробила 3 типи маркерів для 
маркування області аплікації  пластиру

Chemo Skin Marker-Regular™

Маркер містить метил-
розанілін і нітрат срібла 
для тривалого фарбування 
шкіри

Chemo Skin Marker - Slim™

Chemo Skin Marker - UV™

Спеціальні маркери для Точкові хімічні 
експрес-тести:

Точкові хімічні 
тести

Аксесуари для патч-тестування Маркери

Надає можливість попереднього 
одночасного наповнення кількох патч-тест 
систем. Оснащений фіксатором для 
пластиру та спеціальним пристроєм для 
зняття ковпачка з шприца з гаптеном

Органайзер для ковпачків шприців

Виключає забруднення 
пальців під час дозування 
гаптенів

Фіксатор діагностичного пластиру 

запобігає ковзанню патч-
тест пластиру в процесі 
нанесення  гаптенів   

Забезпечує швидку і точну 
інтерпретацію результатів шляхом 
порівняння видимої реакції шкіри з 
візуальною шкалою ICDRG

Проста і точна діагностика

З метою полегшення 
візуальної діагности- 
ки на лінійці нанесені 
фотографії всіх 
можливих варіантів 
прояву алергії 

Варіанти реакції шкіри на контакт з 
гаптеном класифіковані відповідно 
до рекомендацій ICDRG - 
Міжнародної дослідницької групи з 
контактних дерматитів

Лінійка для зчитування 
результатів

Пристрій для попереднього
наповнення патч-систем 

Маркер, аналогічний Skin 
Marker-Regular™, але з 
вузьким кінчиком, що 
дозволяє наносити тонкі 
лінії

Невидимий при звичайному 
освітленні, але легко 
зчитується за допомогою УФ-
лампи. Використовується для 
невидимого маркування

 або у пацієнтів з темною шкірою 

Chemo Nickel Test™   
Chemo Cobalt Test™ 

колір,  отриманий  в  результаті  тесту, 
з еталонним кольором

Принцип методу "протри та 
порівняй" дозволяє майже миттєво 
перевірити будь-який предмет на 
наявність цих поширених металів-
гаптенів

 шкіри 
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Діагностичні критерії оцінки результатів патч-тестування розроблені Міжнарод-
ною дослідницькою групою з контактних дерматитів (ICDRG), визнані та 
використовуються в більшості країн світу як еталон діагностики контактних 
алергічних реакцій.

 IR   Реакція подразнення (Irritant reaction)
• дискретна плямиста еритема без інфільтрації

+++  Вкрай позитивна реакція (Extreme positive reaction)
• везикули, що зливаються
• бульозна або виразкова реакція

 ++   Виражена позитивна реакція (Strong positive reaction)
• еритема
• папули

• інфільтрація
• дискретні (точкові) везикули

 +     Слабо позитивна реакція (Weak positive reaction)
• еритема   • інфільтрація   • папули

?+   Сумнівна реакція (Doubtful reaction)
• слабо виражені плями     • без інфільтрації
• однорідна еритема

Еритема
На додаток до візуальних відбитків на шкірі від камер, що виникають 
внаслідок гарної оклюзії, у чутливих пацієнтів в місці контакту гаптену з 
ділянкою шкіри нерідко можна помітити незначні прояви екземи (еритеми) 
- це нормальна реакція на тест. Зазвичай симптоми такого подразнення 
зникають протягом 30 хвилин після видалення пластиру. У пацієнтів з надто 
чутливою шкірою еритема може зберігатися довше - до 24 годин після 
зняття діагностичного пластиру.

Запобіжні заходи:

За 1 тиждень до тестування та протягом всього періоду 
дослідження пацієнт не повинен приймати (перорально або 
місцево) будь-які ліки, що містять кортикостероїди або мають 
вплив на імунну систему (імунносупресивна терапія, тощо).

Аплікація патч-тест системи на шкіру пацієнта:

При аплікації підготовлених діагностичних пластирів на шкіру 
пацієнта рекомендується використовувати верхню частину 
спини, уникаючи їх фіксації в зоні хребта та лопаток, а також 
по лінії бюстгальтера у жінок

Зчитування результатів:

Основна оцінка результатів повинна бути проведена через 
48 годин після видалення патч-тест пластиру - тобто на 4-й 
день дослідження.

Оцінку віддаленої (відкладеної) відповіді слід проводити на 
7-й день від початку тестування для тих гаптенів, які можуть 
показати відстрочені реакції.

День «0»
 Аплікація патч-тест 

систем на шкіру. 
Старт 48-годинної 

експозиції з 
набором гаптенів

День «4» 
Основна оцінка
результатів
тестування 

День «2»
Зняття патч-тест 

системи (опційно 
попередня оцінка 

результатів 
тестування)

День «7»
Оцінка віддаленої 

(відкладеної) відповіді 
на гаптени, що можуть 
викликати відстрочену 

реакцію (опційно)

Інтерпретація результатів патч-тестування Процедура діагностики контактного дерматиту 
з використанням набору гаптенів і діагностичного пластиру IQТМ
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Необхідно захищати спину від прямого сонячного світла (або УФВ) протягом 
всього періоду тестування. В процесі носіння патч-тест пластиру IQ Ultra™ 
слід уникати активних фізичних вправ, а також будь-яких водних процедур.
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Компанія Chemotechnique MB Diagnostics AB була заснована 
в м. Сканія (Швеція) в 1981 році і на сьогоднішній день 
визнана провідним світовим виробником патч-тест систем 
для діагностики контактної алергії. Її продукція представлена 
більш ніж в 100 країнах світу, а з 2017 року - в Україні.

Дослідження та розробки

Продукція високої якості

Chemotechnique MB Diagnostics AB пропонує найбільш 
повний асортимент продукції найкращої якості, в тому числі 
гаптени (алергени) - понад 550 видів, унікальні 
запатентовані патч-тест пластирі IQ Ultra™ і Ultimate™, 34 
спеціалізовані серії, а також аксесуари для патч-тестування.

Вільні від контамінації гаптени виробляються під суворим контролем 
фармацевтичної системи забезпечення належної якості (GMP), а 
виробничі ділянки проходять регулярний аудит Агентства з медичної 
продукції Швеції (Swedish Medical Products Agency) і сертифіковані за 
системами якості EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN ISО 9001 та EN 980.

Про компанію Chemotechnique MB Diagnostics AB

Chemotechnique MB Diagnostics AB  – 
визнанний світовий лідер і експерт в патч-тест діагностиці

День «7»

Приділяючи особливу увагу інноваційним 
дослідженням і розробці, R&D центр компанії 
Chemotechnique MB Diagnostics AB працює в 
тісній співпраці з провідними міжнародними 
дослідницькими групами, які вивчають 
проблему контактного дерматиту, такими як:

Компанія постійно вдосконалює свою продуктову лінійку, 
виводячи на ринок нові інноваційні продукти та рішення в 
області діагностики контактних дерматитів

Ми впевнені, що наші продукти високої якості та надійний сервіс 
допоможе Вам швидко та точно підтвердити діагноз та виявити причину - 
специфічний гаптен, або виключити ACD у Вашого пацієнта.

- Міжнародна дослідницька група з 
контактних дерматитів (International Contact 
Dermatitis Research Group, ICDRG);
- Європейська дослідницька група з екології 
та контактних дерматитів (European 
Environmental and Contact Dermatitis Research 
Group, EECDRG);
- Північноамериканська дослідницька 
група з контактних  дерматитів (North 
American Contact Dermatitis Group, NACDG).
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Chemotechnique MB Diagnostics AB

Виробник: Chemotechnique MB Diagnostics AB 
Modemgatan 9, SE-235 39, Vellinge, Sweden / Швеція 

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Слейтон Солюшнс», 04201, Україна, Київ, 
вул. Сім'ї Кульженків, 35; тел. +38 (073) 014-44-09 
e-mail: slayton.ukraine@outlook.com

Патч-тест діагностика контактної алергії у Вашому регіоні: 

Інформаційна підтримка для лікарів:

Тел.:  ______________________________

Запис на діагностику для пацієнтів: 

Тел.:  ______________________________

Свідоцтво про оцінку технічної документації медичного виробу УкрМедСерт 
№ UA.TF.058-17 від 16.03.2017 р

Декларація DoC / SE-UA / 02 від 27.02.2017 р про відповідність вимогам 
Технічного регламенту щодо медичних виробів відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013 р

Більше інформації, відео та ін. на сайті: www.patch-tests.com.ua




