
 

ЕВРОПЕЙСЬКА БАЗОВА СЕРIЯ  (S-1000)  

Базова скринінг серія, набір найбільш поширених гаптенов, 
рекомендованих Європейською науково-дослідницькою групою з 
проблем навколишнього середовища i контактного дерматиту 
(EECDRG) для патч-тест діагностики та диференціальної діагностики 
алергічного контактного дерматиту. 

№ REF CAS  номер  Назва   Інтерпретація і область застосування 

1 P-014A  #7778-50-9 Potassium 
dichromate 
 

Використовується у виробництві цементу, в дубленні шкіри, 
фарбах, барвниках для текстилю, консервантах для деревини, 
сплавах, сірниках, фотографії, гальваніці, антикорозійних хімікатах, 
літографії, кераміці, папері для ксероксу, фарбах для татуювань, 
туші, воску для підлоги, чистячих засобах для взуття, клеях, 
пігментах, миючих засобах. Можливий повітряний СD. 

2 P-006  #106-50-3 p-PHENYLENE-
DIAMINE  
(PPD)  

У виробництві гуми, в реагентах, фарбах для волосся та хутра, 
літографії, ксеро- і фотокопіювальних матеріалах, мастилах, 
бензині, каучуку, пластмасі. Перехрест: парабени, РАВА.  Можлива 
мультиформна еритема та повітряний CD. 

3 Mx-01  #137-26-8 
#97-74-5  
#97-77-8 

Thiuram mix 
 

Добавки до гумових виробів (рукавички, презервативи, еластичні 
стрічки, іграшки, кухонне приладдя, купальники, одяг, шини, 
труби, шланги, конвеєрні стрічки, електро-проводка, навушники, 
повітряні кулі), в клеях, адгезивах, тваринних репелентах, 
косметичних аплікаторах , дезінфікуючих засобах, медичних 
пристроях, милі, в деяких сільськогосподарських продуктах як 
фунгіциди, протравлювачі насіння. Склад: Dipentamethylenethi-
uram disulfide(PTD), Tetraethylthiuram disulfide(TETD),  Tetramethyl-
thiuram disulfide(TMTD), Tetramethylthiuram monosulfide (TMTM) 

4 N-001  #1405-10-3 Neomycin 
sulfate  
 

Антибіотик широкого спектру дії для місцевого застосування (у 
вигляді крему, порошку, мазі, очних і вушних крапель), в 
стоматологічних матеріалах, ветеринарії та ін. Перехрест: 
стрептоміцин, канаміцин , спектиноміцин, тобраміцин та ін. 

5 C-017A  #7791-13-1 Cobalt (II) 
chloride 
hexahydrate  

Барвники для скла, фарфору, кераміки, емалі, як сикатив 
(сушильна речовина) у фарбах, при нікелюванні металів, в 
металевих сплавах (стоматологічних, тощо) . Можлива 
мультиформна еритема та повітряний CD (контакт. дерматит). 

6 B-004  #94-09-7 Benzocaine Місцевий анестетик в лікарських засобах: протигемороїдаль-них 
кремах, суппозиториях, спреях,  льодяниках для горла, сиропах від 
кашлю, протисвербіжних та протиопікових засобах. Перехрест:  
бутетам, прокаїнамід, гідрохлоротіазид, PABA, ефіри, азодіанінові 
барвники, PPD, сульфаніламіди, сульфонілсечовина, 4-
аміносаліцилова кислота, парабени. 

7 N-002A  #10101-97-0 Nickel (II) 
sulfate 
hexahydrate 
 

Ювелірні вироби,  фурнітура одягу, ручки, ножиці, кухонне 
приладдя, ключі, бритва, оправа для окулярів, інструменти, 
прилади, батареї, мастильно-охолоджуючі  розчини, монети, 
пігменти, зубні протези, ортопедичні пластини, проводка.  Може 
викликати мультиформну еритему та повітряний CD. 

8 C-015  #130-26-7 Clioquinol   Лікарські засоби: антибіотики для місцевого застосування, 
інтравагінальні проти трихомоніазу, ветеринарні препарати,  
антибактеріальна обробка бинтів, тканин. Може викликати 
коричневе вицвітання нігтів та мультиформну еритему. 

9 
 

C-020  
 

#8050-09-7 
 

COLOPHONIUM  
 

Каніфоль: лаки, фарби, фотопапір, пластифікатори, тканини, 
паяльні флюси, мастила, мастильно-охолоджуючі рідини, клей, 



9 C-020 #8050-09-7 COLOPHONIUM 
(продовження) 
 

віск, захисні покриття, утеплювачі, косметика (туш, рум'яна, тіні), 
ліки, взуття, стоматологічні пломбувальні матеріали та ін.  
Пекрехрест: бальзам Перу, дігідроайетовий спирт, дерев'яні 
смоли. Може викликати повітряний контактний дерматит. 

10 Mx-03C  #99-76-3 
#94-13-3 
#94-26-8  
#120-47-8 

Paraben mix 
 

Консерванти в косметиці (догляд за шкірою, туш, губна помада, 
зубна паста), в харчових продуктах (джем, цукерки, желе, 
безалкогольні напої, кетчуп, упакована риба), в лікарських засобах 
(креми, мазі, лосьйони, очні і вушні краплі, вагінальні креми, 
антигемороїдальні препарати). Склад:  BUTYLPARABEN, ETHYL-
PARABEN , METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN 

11 I-004  #101-72-4 N-Isopropyl- 
N-phenyl-4-
phenylenediam
ine (IPPD)  

Використовується для захисту каучуку, стирол-бутадієну,   
бутадієну від старіння, окислення та розтріскування при згинанні: в 
рукавичках, взутті, змазках, мастилах та ін. 

12 W-001  #8027-33-6 LANOLIN 
ALCOHOL 
 

В фармацевтичній та косметичній продукції (шампунь, лосьйон, 
зволожуючі та сонцезахисні засоби, помада, для зняття макіяжу, 
тіні, лаки, креми для гоління, дитячі масла), фарби для друку, 
поліролі, мастила, вироби зі шкіри, папір та ін.  Відомий як 
вовняний спирт. Перехрест: еуцерин, ланетовий віск. 

13 Mx-05A  #95-33-0 
#149-30-4 
#120-78-5 
#102-77-2 

Mercapto mix  
 
 

Домішки в гумових виробах для покращання їх функцій та  
запобігання деградації (рукавички, презервативи, взуття, шланги, 
трубки, шини, інше), в якості антикорозійних та дезінфікуючих 
засобів - для зберігання насіння. Склад: N-Cyclohexyl-2-benzo-
thiazolesulfenamide, 2- Mercapto-benzothiazole(MBT), Dibenzothiazyl 
disulfide(MBTS), 2-(4-Morpholinyl-mercapto) benzothiazol (MOR) 

14 E-002  #25068-38-6 Epoxy resin, 
Bisphenol A  
 

Смола, в складі клею, електроізоляції, пластифікаторів, полімерних 
стабілізаторів, ламінату, фарб, чорнил, корабельного лаку, виробів 
з ПВХ, прокладок, вінілових рукавичок, матеріалів для скульптур та 
ін. Може спричинити мультиформну еритему та викликати  
повітряний дерматит. 

15 B-001  #8007-00-9 
 

**Beech 
balsam 
 
(Balsam Peru)  
 
 

**т.зв. 
«летючий» 
гаптен 

Ароматизатор в складі тютюну,  безалкогольних напоїв, 
кондитерських виробів, вина, лікеру, спецій, в ліках, зубній пасті, 
рідині для полоскання, в парфумах, дезодорантах, лосьйонах, 
косметиці: дитячих порошках, сонцезахисних кремах, шампунях, 
кондиціонерах, напоях та ін.  Перехрест: КОЛОФОНІУМ, бальзам 
толу абсолют, цинамати, бензоати, стирокс, бензоїн, тигровий 
бальзам, бджолиний віск, бензальдегід, бензилсаліцилат, 
конферіловий спирт, КУМАРИН, ЕВГЕНОЛ, Ізоегенол, ФАРНЕЗОЛ, 
пропанід, прополіс, діетилстілбестрол. Може викликати 
мультиформну еритему. 

16 B-024  #25085-50-1 
 

4-tert-
Butylphenolfor
maldehyde 
resin (PTBP)  

Смола, в складі в клею для шкіряних виробів, каучуку (взуття, 
сумки, ремені), лакофарбових смол, домішки до моторних мастил, 
фарб, паперу, скловолокна, фанери, ізоляції, герме-тиків, 
дезодорантів, дезінфектантів.  Можлива депігментація. 

17 M-003A  #149-30-4 2-Mercapto-
benzothiazole 
(MBT) 

Фунгіцид, добавка в вироби з гуми (взуття, рукавички, резинки в 
одязі, купальники, презервативи, діафрагми, медичні прилади, 
обладнання для гемодіалізу, іграшки, автомобільні шини, труби), 
мастила, антифриз, змазки, клеї, миючі емульсії , фото хімікати, 
ветеринарія (проти кліщів, антиблошині) та ін. 

18 
 
 
 
 

F-002B 
 
 
 
 
 

#50-00-0 
 
 
 
 

** 
FORMALDEHYDE 

 
 
 

Консервант, в'яжучий засіб та антисептик в продуктах для побуту, 
чистячих засобах, використовується в виробництві  текстилю, 
косметики (шампуні, дезодоранти), мастило-охолоджуючих  
сумішей, пестицидів, клею, взуття, стоматологічних пластмас, 
дерево-стружкових плит, мінеральної вати, фарб, поліролей, лаку, 



18 
 
 

F-002B #50-00-0 ** 
FORMALDEHYDE 
(продовження) 

паперу, розчину для бальзамування, добрива, реактивів, ізоляції 
та ін.  Перехрест: арилсульфонамідна смола, хлораллігексаміния 
хлорид. Можлива мультиформна еритему та повітряний дерматит 

19 Mx-07  #104-54-1  
#104-55-2  
#97-54-1 
#122-40-7 
#106-24-1  
#97-53-0 
#107-75-5  
#9000-50-4 

**Fragrance 
mix 
 

Ароматизатори та  смакові добавки: в парфумах, косметичних та 
миючих засобах, пом'якшувачах для тканин, освіжувачах повітря, 
зубних пастах, інших засобах особистої гігієни. Склад:  CINNAMYL 
ALCOHOL, CINNAMAL, HYDROXYCITRONELAL, AMYL CINNAMAL, 
GERANIOL, EUGENOL, ISOEUGENOL, Oakmoss absolute 
 

20 Mx-18  #553-21-9 
#546-43-0 
#477-43-0 

Sesquiterpene 
lactone mix 
 

Екстракти з рослин  складноцвітних. В лосьйонах, парфумах, 
косметиці, лікарських засобах для місцевого застосування (мазях, 
кремах). Склад: Costunolide, Alantolactone, Dehydrocostus lactone 

21 C-007A  #51229-78-8 QUATERNIUM-
15  
 

Консервант в косметиці (шампуні, ополіскувачі, лосьйони, креми, 
пудра, для манікюру), в ліках, охолоджувальній рідині, латексних 
фарбах, політурі, рідині для обробки металу, клеях, фарбах та ін 

22 M-008  #15121-94-5 2-Methoxy-6-n-
pentyl-4-
benzoquinone  

Речовина з рослини Примула, використовується в якості 
антибактеріального та протипухлинного компонента в препаратах 
для місцевого застосування та ін. Можливий повітряний CD. 

23 C-009B  #55965-84-9 **METHYLISO-
THIAZOLINONE  
+ 
METHYLCHLOROI
SOTHIAZOLINONE  

Консервант в оліях, охолоджуючих рідинах, латексних емульсіях, в 
паливі реактивних двигунів, рентгенографії, фарбах, вологому 
туалетному папері, миючих засобах, косметиці (шампуні, конди-
ціонери, гелі, креми, лосьйони, туші).  Можливий повітряний CD. 

24 B-033B  #51333-22-3 Budesonide  
 

Кортикостероїд  для місцевого лікування риніту, астми, сінної 
лихоманки, полінозу, запальних захворювань кишечника та ін ; 
маркер алергії  на кортикостероїди групи В. Перехрест:  
гідрокортизон,  преднізолон, тріамцинолон та інші. 

25 T-031B  #55560-96-8 Tixocortol-21-
pivalate 
 

Кортикостероїд для місцевого лікування риніту, фарингіту, неспе-
цифічного виразкового коліту; маркер алергії на кортикостероїди 
групи А.  Можливий повітряний CD. Перехрест:  гідрокортизон,  
преднізолон, тріамцинолон та інші. 

26 D-049E  #35691-65-7 METHYL  
DIBROMO 
GLUTARO-
NITRILE 

Консервант в косметиці, ліках для місцевого застосування, клею, 
латексних емульсіях, дисперсних барвниках, миючих засобах, 
вологому туалетному папері, пом'якшувачі для тканин, мастило-
охолоджуючих рідинах,  метало- та дерево обробних рідинах. 

27 Mx-25  #101-86-0 
#5392-40-5   
#4602-84-0 
#91-64-5 
#106-22-9 
#31906-04-4 

**Fragrance 
mix II 
 

Мікс з 6 ароматизаторів, що використовуються в більшості 
продуктів: косметика, парфумерія, миючі засоби, засоби для 
прання, особистої гігієни та ін. Склад: Hexyl cinnamic aldehyde, 
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, FARNESOL, 
COUMARIN, CITRAL, CITRONELLOL 

28 L-003  #31906-04-4 HYDROXYISOHEXY
L 3-CYCLOHEXENE 
CARBOXALDEHYDE 

Ароматизатор в спиртових лосьйонах, антиперспірантах, 
дезодорантах-стіках, пральному пербораті, кондиціонерах для 
тканин, побутових миючих засобах, шампунях, милі та ін. 

29 M-035B #2682-20-4 **METHYLISO-
THIAZOLINONE 

Біоцид та консервант в косметиці (шампуні, мило, продукти по 
догляду за тілом...), охолоджуючих рідинах та ін. 

30 Mx-30  #12222-75-2 

#2581-69-3  

#730-40-5  

#2872-52-8 

#3179-89-3        

#2832-40-8 

#68516-81-4     

#61951-51-7 

Textile dye mix  
 

Суміш найбільш поширених текстильних та дисперсних барвників 
для тканин, одягу (нейлон, акрил), пластмас; використовується в 
фарбах для волосся, тканин, складних поліефірах та ін.  Склад:  
Disperse Blue 35, Disperse Orange 1, DISPERSE ORANGE 3, Disperse 
Red 1, DISPERSE RED 17, Disperse Yellow 3, Disperse Blue 106, 
Disperse Blue 124 
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Відповідно до сучасних Європейських та Американських протоколів, підозра на контактну алергію є 

першим кроком у встановленні правильного діагнозу, а патч-тестування - це основне та обов'язкове 

дослідження, яке має бути проведено у кожного пацієнта з гострим або хронічним дерматитом (екземою), 

якщо підозрюється або повинна бути виключена контактна алергія, незалежно від віку та анатомічної 

локалізації (European Society of Contact Dermatitis guideline for diagnostic patch testing – recommendations on 

best practice, 2015; Contact Dermatitis: A Practice Parameter - Update 2015) 

Показання до проведення ПАТЧ-тестування: 

1. Будь-які стани, які можуть бути результатом контактної алергічної реакції гіперчутливості 

уповільненої (IV) клітинного типу, з метою підтвердження або виключення діагнозу: 

 контактний дерматит 

 медикаментозний дерматит 

 поліморфна еритема, екзема 

 нейродерміт (обмежений або локальний) 

 червоний плоский лишай 

 долонно-підошовний псоріаз 

 гранулематозні або лімфоматоідні реакції 

2.     Погіршення перебігу атопічного, себорейного або гемостатичного дерматиту, монетоподібної 

(нумулярної) екземи  -  підозра на супутній алергічний контактний дерматит 

3.     Реакції слизової оболонки: кон'юнктивіти, стоматити, вульвіти 

4.     Перед постановкою імплантатів та протезуванням в стоматології,  ортопедії  –  з метою діагностики 

можливої сенсибілізації (алергії) на метали і інші матеріали в складі імплантів, протезів, тощо. 

Що дає ПАТЧ-тестування лікарю та пацієнту? 

ЛІКАРЮ-ДЕРМАТОЛОГУ, АЛЕРГОЛОГУ патч-тестування дозволить верифікувати діагноз контактної алергії і 

конкретну причину захворювання, підтвердити проф.патологію, дати точні рекомендації, які дійсно 

допоможуть пацієнту уникати загострень в майбутньому   

     ФАХІВЦЯМ В ОБЛАСТІ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ попереднє патч-тестування з метою виявлення у 

пацієнтів алергії на метали, інші компоненти протезів, імплантів, реставраційних матеріалів дозволить 

скоротити ризик ускладнень і уникнути необхідності їх заміни з причини непереносимості 

ПАЦІЄНТАМ – знання, яка саме хімічна речовина запускає механізм загострення алергії, дозволить уникати 

контакту з ним, жити повноцінним життям, зберігаючи комфорт і можливість далі займатися своєю 

професійною діяльністю, хобі… По-суті, нову якість життя без загострень 

 

 

 

Докладніше (відео, практичні кейси, інше) див. на  www.patch-tests.com.ua   
 

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 згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013 р. Інформація призначена тільки 

для фахівців в області охорони здоров'я для поширення на спеціалізованих конференціях і семінарах. Виробник: Chemotechnique MB Diagnostics AB (Швеція) 

Патч-тестування - «золотий» стандарт діагностики  

алергічного контактного дерматиту (АCD), тепер офіційно доступний в Україні! 

Першими і єдиними зареєстрованими в Україні патч-тест системами є продукція 

провідного світового виробника – компанії Chemotechnique MB Diagnostics AB  

mailto:slayton.ukraine@gmail.com

