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Az ételekkel kapcsolatos mellékhatások gyakoriak, és a becslések szerint
a nyugati  országokban élő emberek körülbelül 20%-át érintik.  És bár a
valódi ételallergiák potenciálisan életveszélyesek is lehetnek, az
orvosilag diagnosztizált ételallergiák valós előfordulási  aránya a lakosság
körében változatlan maradt,  körülbelül 2-3%.
A felnőttek prevalenciája,  akik úgy vélik,  hogy ételallergiában
szenvednek, akár 25%-ot is elérheti  és sokan önmagukat diagnosztizálják
nem ortodox, tudományosan megalapozatlan módszerekkel,  anélkül,  hogy
orvos áll ítaná fel  a diagnózist.

Dr. Hetyésy Katalin
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A mindennapi kommunikációban nem ritka az
„ételintolerancia” és az „ételallergia” felcserélése, azonban
ezek alapvetően különböznek egymástól.
Az ételintolerancia még szakmai körökben sem egyértelműen
használt fogalom. 

Valójában minden állapotot,  amikor a tünetek
ételfogyasztással összefüggésbe hozhatók,

ételintoleranciának lehet nevezni.  

Dr. Hetyésy Katalin
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Ennek alapján az ételintolerancia egy nagy gyűjtőfogalom,
melybe az ételallergia,  hisztamin érzékenység, laktóz
intolerancia,  gyümölcscukor felszívódási zavar,  az
ételekben található egyéb összetevő (pl.  glutamát,
feniletilamin stb.) okozta panaszok és a vitatott IgG
intolerancia is beletartozik.
Az élelmiszerekkel kapcsolatos mellékhatásokra általában három
különböző kifejezést használnak: 1)  ételallergia,  2) ételérzékenység
és 3) ételintolerancia,  azonban nem értelmezik ezeket a
kifejezéseket egyformán.

Dr. Hetyésy Katalin
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A valódi étel/élelmiszer allergia
potenciálisan életveszélyes

reakció,  amely IgE
immunglobulin által

közvetített!  
 

Dr. Hetyésy Katalin
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BŐRVISZKETÉS

ZIHÁLÁS, NEHÉZLÉGZÉS

KIPIRULÁS01

02

03

04 HÁNYÁS

05 TOROKDUZZANAT

06 ANAFILAXIÁS SOKK

KÖZVETLENÜL
ÉTKEZÉS UTÁN!

Dr. Hetyésy Katalin



Gyermekkorban leggyakoribb:  tehéntej  (prevalencia 2,1-2,5%) és a tojás
(prevalencia 1,3-1,6%)

 Gyermekekben és felnőttekben is gyakran fordul elő földimogyoró
(prevalencia 1,6-1,9%) al lergia.  

A tej- és tojásallergia kinőhető ,  3-5 éves korra és a betegek kb. 85%-a
tünetmentes lesz,  ez az arány maximum 20% a földimogyoró érzékenység

esetében. Dr. Hetyésy Katalin
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Az immunglobulinként ismert
allergén-specifikus antitestek
mérésére (al lergén specifikus
IgE).

VÉRVIZSGÁLATOK

A páciens a feltételezett
allergént orvosilag felügyelt
környezetben, megállapított
protokollok szerint fogyasztja
az ételal lergia megerősítésére,
vagy kizárására.

ÉLELMISZER-ALLERGÉN PRÓBÁK

BŐRPRÓBA (PRICK TESZT)01

02

03

Dr. Hetyésy Katalin
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AZ ALLERGÉN AZONOSÍTÁSA ÉS
GONDOS ELKERÜLÉSE

BIZONYÍTÉKON
ALAPULÓ KEZELÉSE

 

Epipen, Anapen
 

ADRENALIN (EPINEFRIN) AZ
ÉLETVESZÉLYES ANAFILAXIA KEZELÉSÉRE

 

$4,999 ONWARDS

Dr. Hetyésy Katalin
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BŐRPROBLÉMÁK

gyomorfájdalom, puffadás,
hasmenés

 CSALÁNKIÜTÉS (URTICARIA)

FEJFÁJÁS01

03

02 EMÉSZTÉSI PROBLÉMÁK

 ÍZÜLETI FÁJDALOM

04

05

06 VISSZATÉRŐ SZÁJFEKÉLYEK

NEM FELTÉTLENÜL
ELFOGYASZTÁS UTÁN

Dr. Hetyésy Katalin



Az élelmiszer-intolerancia kiváltásában gyakran szerepet játszó
élelmiszerek és élelmiszer-összetevők:

 
RÖVID LÁNCÚ FERMENTÁLHATÓ SZÉNHIDRÁTOK  –  FRUKTÓZ, LAKTÓZ,
SZORBIT, MANNIT, FRUKTÁNOK ÉS GALAKTO-OLIGOSZACHARIDOK01

02

03
04

05

06
07

GLUTÉN (NEM CÖLIÁKIÁS)

BÚZA ÉS/VAGY BÚZA ÖSSZETEVŐI (NEM CÖLIÁKIÁS),  
PL:  AMILÁZ/TRIPSZIN INHIBITOROK ÉS BÚZA LEKTIN, AGGLUTININ
ÉLELMISZERIPARI VEGYSZEREK (PL: SZALICILÁTOK), VAZOAKTÍV
AMINOK (PL:  HISZTAMIN),  GLUTAMÁTOK  (MONONÁTRIUM-GLUTAMÁT)
ÉS KOFFEIN

TÚLZOTT MÉRTÉKBEN HISZTAMINT  TARTALMAZÓ ÉLELMISZEREK, (PL.
ROMLOTT HALAK),  AMELYEK SCOMBROID ÉTELMÉRGEZÉSHEZ
VEZETNEK.

SZACHARÓZ ÉS KEMÉNYÍTŐ 

ZSÍROS ÉTELEK ÉS FŰSZERES ÉTELEK Dr. Hetyésy Katalin
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Egyfajta rövid szénláncú szénhidrátok, amelyek nem csak egyes
gabonákban, hanem zöldségekben is megtalálhatók, például
hagymában és fokhagymában. Rosszul szívódnak fel  a
vékonybélben, ami gyomorpanaszokat,  és egyéb
gasztrointesztinális tüneteket okoz az arra érzékeny emberekben.

Fruktánok és egyéb magas FODMAP (Fermentálható oligo-
di-mono-szacharidok és poliolok tartalmú élelmiszerek

Valós megoldás, divat,  netán piac vezérelte helyzet?
Hosszabb távon rendelkezésre állnak majd mind szélesebb

körű tudományos bizonyítékok. 
 

A búzában, rozsban és árpában található fehérjekomplex.  

Glutén
01

02

Az embereknek, akik némi enyhülést találnak a gluténtartalmú
ételek elkerülésével,  gyakorta még mindig problémái vannak más
élelmiszerekkel.

Dr. Hetyésy Katalin
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Sajnos nincsenek tökéletesen megbízható tesztek az
ételintolerancia diagnosztizálására.  

 
(Kivétel a H2 – azaz hidrogén kilégzési teszt  mellyel
diagnosztizálható a fruktózintolerancia ,  avagy gyümölcscukor-
intolerancia ,  laktózintolerancia,  avagy tejcukor-érzékenység, és a
laktulózzal  végzett H2 ki légzési teszt,  melynek segítségével a
vékonybélben kórosan elszaporodott baktériumok mutathatók ki)

Dr. Hetyésy Katalin
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Fáj a hasa? Gáz? Puffadás? Sok máshoz hasonlóan Ön is
azt gondolhatja,  hogy a hasi fájdalmát az elfogyasztott

élelmiszerben lévő glutén okozza? 
 

A tudományos kutatások viszont azt mutatják, hogy a
glutén mégsem mindig lehet a bűnös.

Dr. Hetyésy Katalin



Létezik megbízható étel
érzékenység/intolerancia

teszt?
 

Dr. Hetyésy Katalin
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Ideális esetben orvoshoz, dietetikushoz  fordul……
Az élelmiszer-intolerancia azonosításának arany standard
módszere az élelmiszer kizárása .  Nézzük meg, mi történik,  ha
egy időre elhagyjuk a gyanús élelmiszert,  majd újra beil lesztjük
az étrendbe. A tüneteknek el  kell  múlniuk az étel  megvonásakor,
és ami még fontosabb, a táplálékot vissza kell  helyezni,  és ekkor
a tüneteknek vissza kell  térniük.  

Mit tehet,  akinek panaszai vannak?

Dr. Hetyésy Katalin



Az ételintolerancia diagnosztizálásának legjobb módja a tünetek
és az elfogyasztott élelmiszerek figyelemmel kísérése.

01
milyen ételeket eszik
milyen tünetet észlel  ezen ételek elfogyasztása után
mikor jelentkeznek ezek a tünetek?

Próbáljon étkezési naplót vezetni,  és jegyezze meg:

Élelmiszernapló vezetése

02 Próba eliminációs diéta

Ha már van elképzelése arról,  hogy mely élelmiszerek okozhatják a
tüneteket,  megpróbálhatja egyenként kizárni őket az étrendből,  és
megfigyelni  ennek hatását.  Próbálja 2-6 hétig ki iktatni az étrendből a
gyanús élelmiszereket,  és el lenőrizni,  javulnak-e a tünetek. Helyezze be
újra az ételt,  hogy ellenőrizze, visszatérnek-e a tünetek. Előfordulhat,  hogy
egy bizonyos szintet elvisel,  és csak akkor jelentkezik tünetek, ha ennél
többet fogyaszt.
Az el iminációs diéta követése odaadást és elkötelezettséget,  valamint
gondos nyilvántartást igényel.  Ismernie kell  minden étel  összetevőit,  ami
megnehezíti  az étkezést.  Az étkezési napló vezetése, vagy az étkezési
napló alkalmazás használata segíthet.T
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Dr. Hetyésy Katalin



Gyermekeknek ételintoleranciája 

FORDULJON HÁZIORVOSHOZ  VAGY DIETETIKUSHOZ ,  MIELŐTT
KIHAGYNÁ AZ ÉLELMISZEREKET AZ ÉTRENDBŐL01

02

03

04

KORLÁTOZOTT ÉTREND BEFOLYÁSOLHATJA NÖVEKEDÉST ÉS
FEJLŐDÉST !  SOHA NE KORLÁTOZZA GYERMEKE ÉTRENDJÉT, KIVÉVE, HA
EZT DIETETIKUS VAGY ORVOSA TANÁCSOLTA!!

FIGYELEM!
SOHA NE PRÓBÁLJA MEG ÖNÁLLÓAN ÚJRA BEVINNI AZ ÉLELMISZERT,
HA VALÓDI ÉTELALLERGIÁJA  VAN. HA AZT GYANÍTJA, HOGY „KINŐTTE”
AZ ÉTELALLERGIÁT, BESZÉLJEN A MEGFELELŐ VIZSGÁLATRÓL
ALLERGOLÓGUSSAL.

GONDOS ANAMNÉZIS

Dr. Hetyésy Katalin
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Az ételintolerancia vizsgálata és szűrése különösen népszerű az
alternatív szakemberek körében. Az „élelmiszer-intolerancia-
teszt”-ek elérhetősége elképesztő mértékben növekszik.  
Létezik sok olyan teszt,  amelyet széles körben forgalmaznak azt
sugallva,  hogy megerősíthetik Önnél az ételintoleranciát
(horribil is áron).  Sajnos azonban nincs valódi tudományos
bizonyíték arra,  hogy ezek a tesztek sikeresen azonosíthatnák az
ételintoleranciát.  

Ételintolerancia vizsgálatok, 
a lehetőségek tárháza? 

Ezek a vizsgálatok semmiképpen nem képezhetik részét az
ételallergia diagnosztikájának!Dr. Hetyésy Katalin
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Egyidejűleg 46 féle élelmiszer és élelmiszer alapanyag ellen
termelt IgG antitest mennyiségét mutatja ki .  

Gyermekeknek ajánlott kis ételintolerancia teszt

Paradox módon az élelmiszer-intoleranciában szenvedő betegek a panelek
eredményei alapján javulást tapasztalhatnak, mivel a nagyszámú élelmiszer,

amelyet el  kell  távolítaniuk, véletlenül eltávolíthatja étrendjükből a valódi tettest is.
A túlzott korlátozásnak azonban pusztán kényelmetlenségen túli  hatásai is

lehetnek, mivel a beteget táplálkozási  hiányosságok kockázatának tehetik ki ,  és
nagymértékben befolyásolhatják életminőségüket.

Nagy ételintolerancia vizsgálat 

01

02

Egyidejűleg pl.  226 féle élelmiszer és élelmiszer alapanyag ellen
termelt IgG antitest mennyiségét mutatja ki .  Felnőttek esetében
ajánlják.

Dr. Hetyésy Katalin



Ét
el

in
to

le
ra

nc
ia

di
ag

nó
zi

s

Az IgG egy fehérje a vérben, amely antitestként működik.  Ezek a
kereskedelmi tesztek számos élelmiszercsoportra vonatkozóan
keresik az IgG4-et a vérben. Ha az eredmény pozitív,  javasolják,
hogy távolítsák el  az adott élelmiszert az étrendből.
A táplálékkal szembeni IgG antitestek általában kimutathatók
egészséges felnőtt betegekben és gyermekekben, függetlenül attól,
hogy vannak-e étellel  kapcsolatos tünetek. Kulcsfontosságú pont,
hogy az emelkedett IgG nem az élelmiszer intoleranciáját,  hanem az
élelmiszerrel (vagy az élelmiszerben lévő vegyülettel) való
érintkezést tükrözi.

IGG VÉRVIZSGÁLAT 

Ezért a megemelkedett IgG teszt eredmény egyszerűen azt
jelezheti,  hogy megette ezt az ételt,  és nem pedig azt,  hogy

intoleráns lenne rá.
 

Dr. Hetyésy Katalin



Alternatív tesztek
ALKALMAZOTT KINEZIOLÓGIA, IZOMVÁLASZ TESZT01

02

03

04

Izomreakcióteszt során élelmiszer-antigént tartalmazó injekciós üveget tartanak az
egyik kézben, miközben a másik kart a padlóval párhuzamosan nyújtják.
Meghatározzák, hogyan reagálnak a test izmai.  Ennek a tesztnek nincs tudományos
alapja.

HAJELEMZÉS: 
Kis mintát küldenek laboratóriumi vizsgálatra.  Használható a nehézfémmérgezések
és a kábítószer-használat azonosítására, de nincs megfelelő bizonyíték arra,  hogy
ez volna az ételintolerancia azonosításának módja.

SEJT ALAPÚ VÉRVIZSGÁLATOK:
A vér fehérvérsejtjeit  különböző élelmiszercsoportokkal keverik össze és értékelik a
fehérvérsejtekben bekövetkező változásokat az élelmiszer-antigénekkel való
érintkezést követően. Egyes szakemberek arról  számolnak be, hogy a tesztek
hasznosak lehetnek az élelmiszer-érzékenység azonosításában. Ezen a teszteknek
sincs jelenleg tudományos alapja.

VEGA (ELEKTRODERMÁLIS) TESZT:
Egy műszer („bioelektronikus analizátor”) méri  a bőr elektromos aktivitásának
változásait az akupunktúrás pontokon, különféle élelmiszer-antigének esetében. Ha
egy anyag problémát okoz, akkor a test elektromos ellenállása csökken.Dr. Hetyésy Katalin



Alternatív tesztek 

TUDOMÁNYOSAN MEGALAPOZATLAN MÓDSZEREKET ALKALMAZNAK01

02

03

04

MEGBÍZHATATLAN EREDMÉNYEKET ADNAK

POTENCIÁLISAN FÉLREVEZETHETI A BETEGEKET, HOGY EGY VALÓDI
ALLERGÉN FOGYASZTÁSA BIZTONSÁGOS.

DRÁGÁK ÉS SZABÁLYOZATLANOK

SZÁMOS AGGÁLY MERÜL FEL EZEKKEL A NEM BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ
TESZTEKKEL KAPCSOLATBAN.

 

05
SZÜKSÉGTELEN ÉTKEZÉSI KORLÁTOZÁSOKHOZ (POTENCIÁLISAN
TÁPLÁLKOZÁSI ELÉGTELENSÉGEKHEZ ÉS ÉLELMISZERREL
KAPCSOLATOS AGGODALMAKHOZ) VEZETHET

06 KÉSLELTETI A MEGBÍZHATÓ VIZSGÁLATI MÓDSZEREKHEZ VALÓ
HOZZÁFÉRÉST.

Dr. Hetyésy Katalin



A tesztszolgáltatók állításai ellenére sok ételallergiára és
toleranciára vonatkozó vizsgálat

 

01 Tudománytalan, drága és megalapozatlan

02 Fals negatív eredmény
Akár a beteg életét is veszélyeztetheti,  hiszen az ismeretlen
esetlegesen allergizáló élelmiszer elfogyasztása súlyos, akár fatális
kimenetelű anafi laxiás reakciót eredményezhet a megfelelő,  akut
helyzetre szánt terápia előkészítésének hiányában.

03 Fals pozítiv eredmény
Feleslegesen iktathat ki  egy ételt a beteg étrendjéből,  ami táplálási
és gyermekeknél növekedési problémákhoz vezethet.  Feleslegesen
tart fenn egy ál landó veszélyérzetet,  és az akut eset el látására szánt
- költséges - gyógyszer feleslegesen kerül kiadásra.

Dr. Hetyésy Katalin
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Coeliakia esetén a búza, árpa, rozs glutén fehérjéi  kóros
immunreakciót provokálnak, mely bélrendszeri  gyulladáshoz és
a vékonybélbolyhok károsodásához, a bélbolyhok eltűnéséhez
vezet,  ezáltal  csökken a felszívódáshoz rendelkezésre ál ló
nyálkahártya felület.  A tápanyagok, vitaminok, ásványi anyagok
felszívódása zavart szenved, és hiánybetegségek alakulnak ki .

 Nem allergia,  nem intolerancia!

Dr. Hetyésy Katalin



Dr. Hetyésy Katalin



Kizárólag szakorvos által  felál l ított diagnózis kezelésekor zárjunk ki
bizonyos élelmiszereket,  élelmiszer csoportokat,  élelmiszer
összetevőket étrendünkből
A „mentes étkezéskor" is elengedhetetlen a tel jes értékű,
kiegyensúlyozott étrend 
Egy élelmiszer kizárásánál mindig az a kérdés: Milyen tápanyaghiány
fenyeget? Hogyan tudom helyettesíteni az adott terméket?

Bénes-Molnár Réka

D
ie

te
tik

us
 a

já
nl

ás
a



Tojásmentes diéta
SEM TOJÁSFEHÉRJE, SEM TOJÁSSÁRGÁJA NEM FOGYASZTHATÓ 01

02
03

04

MÁS SZÁRNYASOK TOJÁSA SEM FOGYASZTHATÓ AZ ERŐS
KERESZTREAKCIÓ MIATT (PL.  FÜRJ,  GYÖNGYTYÚK, STRUCC) 

állati  eredetű, tel jes értékű fehérjeforrás
kiváló vitamin-,  ásványianyag-,  nyomelemforrás

TÁPANYAG HIÁNY FELLÉPHET-E TOJÁSMENTES DIÉTA ALATT? 

a komplett fehérjeforrást más ál lati  eredetű élelmiszerekkel (húsok,
halak,  tejtermékek) könnyedén lehet biztosítani
változatos étrend mellett mindegyik fontos mikrotápanyagot képesek
vagyunk pótolni

Bénes-Molnár Réka

A TOJÁS TÁPLÁLKOZÁS ÉLETTANI ELŐNYE: 



Hogyan pótolható a tojás?

01 A tojás színét curryvel,  kurkumával tudjuk pótolni

02
A kénes-tojásos ízt az ún.  fekete só pótolja

03
Konyhatechnológiában szerepe: kötőanyag, lazítóanyag,
térfogat növelés

Kötőanyag helyettesítés:  pl .  lenmag, chia mag, csicseriborsó l iszt
Lazítás:  csicseriborsó konzerv leve habnak felverve
Térfogat növelés:  sütőpor,  szódabikarbóna

Bénes-Molnár Réka

T
oj

ás
m

en
te

s 
di

ét
a



Tejfehérjementes diéta
TEHÉNTEJET VAGY TEJSZÁRMAZÉKOT TARTALMAZÓ ÉLELMISZEREK
NEM FOGYASZTHATÓAK

01

02
03
04

NEM FOGYASZTHATÓAK A LAKTÓZMENTES TEJTERMÉKEK SEM

A TEJ TÁPLÁLKOZÁS ÉLETTANI ELŐNYE:

állati  eredetű, tel jes értékű fehérjeforrás
kiváló ásványianyag-,  nyomelem- (kalcium, magnézium, jód, vas,  réz) és
vitaminforrás (B-vitaminok, D-vitamin)

Bénes-Molnár Réka

MÁS ÁLLATOK TEJE SEM FOGYASZTHATÓ (PL.  KECSKE, BIVALY)

05 TÁPANYAG HIÁNY FELLÉPHET-E TEJFEHÉRJE MENTES DIÉTA ALATT?

a komplett fehérjeforrást más ál lati  eredetű élelmiszerekkel (húsok,
halak,  tojás) könnyedén lehet biztosítani
Kalcium, d-vitamin pótlásra kiemelten kell  f igyelni



Hogyan pótolható a tej, tejtermék?

01 Ásványi anyagokkal,  vitaminokkal dúsított növényi italokkal

02
Különböző növényi alapú tejtermék helyettesítőkkel 
         (pl.  „sajt”,  joghurt”,  „tejszín”,”tejföl”)

03
Kalcium pótlása kalciumban gazdag élelmiszerek
fogyasztásával:  

amaránt,  
mák, 
brokkoli ,  
csicseriborsó, 
szardínia,  

Bénes-Molnár Réka
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aszalványok,
tojássárgája,
petrezselyemzöld, 
narancs, 
magas kalciumtartalmú (>150mg/l) ásványvíz



Gluténmentes diéta
GLUTÉN (MÁS NÉVEN: SIKÉR) A GABONAMAG BELSEJÉBEN
TALÁLHATÓ FEHÉRJE-KOMPLEX, AMELY A GLIADIN ÉS A GLUTENIN
FEHÉRJÉK KEVERÉKE.

01

02

03 A GABONAFÉLÉK TÁPLÁLKOZÁS ÉLETTANI ELŐNYE:
Gazdag élelmi rost forrás
Vitamin, ásványi anyag, nyomelem forrás

Bénes-Molnár Réka

TILOS FOGYASZTANI:  BÚZÁT, DURUMBÚZÁT, TÖNKÖLYBÚZÁT, KAMUT
BÚZÁT, TRITIKÁLÉT,MINDEN EGYÉB NEMESÍTETT, KERESZTEZETT
BÚZAFÉLÉT, ROZST, ÁRPÁT

04 TÁPANYAG HIÁNY FELLÉPHET-E GLUTÉN MENTES DIÉTA ALATT?

Ásványi anyag és rosthiány:  D-vitamin, B12 vitamin, folsav,
magnézium, vas,  cink,  kálcium



Hogyan pótolható a glutén tartalmú élelmiszer?

01 Magas rost tartalmú liszt (keverék),  őrlemény, pehely,  köret
pl. :gluténmentes zab, zabpehely,  quinoa, barna rizs,  vadrizs,
cirok, az amaránt,  köles,  hajdina, kókusz,  olajos magvak

02
Magas rost tartalmú száraztészta pl. :  köles,  cirok, hajdina,
hüvelyesek (pl. : lencse, csicseriborsó)

03
Gluténmentes termék esetén válasszunk minél kevesebb
adalékanyagot,  tartósítószert tartalmazót

Bénes-Molnár Réka
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GLUTÉNMENTES KONYHA KIALAKÍTÁSA
VEGYES KONYHA ESETÉN NEM SZÜKSÉGES KÜLÖN TÁNYÉR,
EVŐESZKÖZÖK, FŐZŐEDÉNYEK, EZEK JÓL TISZTÍTHATÓAK.
MOSOGATÓGÉPBEN, FORRÓ VÍZZEL MOSVA, TISZTÍTÓSZERREL JÓL
TÁVOZIK A GLUTÉN A FELÜLETEKRŐL.

01

02
03
04

SZÜKSÉGES ÚJ FA VÁGÓDESZKA, FAKANÁL, SODRÓFA

KÜLÖN MOSOGATÓSZIVACS ÉS EGYÉB KONYHAI TEXTÍLIÁK

VINCZE-PINTÉR MÓNIKA

KÜLÖN KENYÉRTARTÓ ÉS KENYÉRPIRÍTÓ

KÜLÖN POLCOKON, DOBOZBAN TÁROLNI A GLUTÉNMENTES
ALAPANYAGOKAT.

KÜLÖN VAJ, MERT A GLUTÉNOS SZENDVICS KENÉSÉVEL MÁRIS
SZENNYEZŐDIK

MINDIG A GLUTÉNMENTES ÉTEL SÜTÉSÉVEL KEZDJÜNK.
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Epipen megfelelő alkalmazása roham esetén:
FOGJA AZ EPIPEN AUTOINJEKTORT A DOMINÁNS KEZÉBE,
HÜVELYKUJJÁVAL MINÉL KÖZELEBB A KÉK BIZTONSÁGI KUPAKHOZ.01

02

03

04

TÁVOLÍTSA EL A KÉK BIZTONSÁGI KUPAKOT, ÚGY, HOGY AZT A MÁSIK
KEZÉVEL EGYENESEN FELFELÉ HÚZZA.

HATÁROZOTT MOZDULATTAL NYOMJA AZ EPIPEN-T A COMBJA KÜLSŐ
OLDALÁHOZ, ÚGY HOGY AZ EPIPEN AUTOINJEKTOR A COMB KÜLSŐ
RÉSZÉRE MERŐLEGES LEGYEN (90°-BAN).

DR. DOMBI NIKOLETT

TARTSA AZ EPIPEN AUTOINJEKTORT A COMBJA KÜLSŐ OLDALÁTÓL
KÖRÜLBELÜL 10 CM TÁVOLSÁGRA! AZ AUTOINJEKTOR
NARANCSSZÍNŰ VÉGE NÉZZEN A COMBJA KÜLSŐ OLDALA FELÉ.

MÁSODPERCIG TARTSA SZOROSAN, MOZDULATLANUL A COMBJÁHOZ!
AZ INJEKCIÓ EZALATT TELJESEN BEJUT ÉS AZ AUTOINJEKTOR
ELLENŐRZŐ ABLAKA ELSÖTÉTÜL. TÁVOLÍTSA EL AZ EPIPEN
AUTOINJEKTORT, (A NARANCSSZÍNŰ VÉGE VISSZAHÚZÓDIK AZ
INJEKCIÓS TŰRE) ÉS VIGYE VISSZA A GYÓGYSZERTÁRBA, HOGY
BIZTONSÁGOSAN MEGSEMMISÍTSÉK.

FINOMAN MASSZÍROZZA AZ INJEKCIÓ HELYÉT 10 MÁSODPERCIG.
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Köszönjük a figyelmet!


