
IQ CHAMBER İLE TESTİN YAPILIŞI … ( Kutu içinden tıklanarak ) 

 

1. a. Chemotechnique uygulama flasterine, 5 IQ Chamber birimini dikey 
pozisyonda flasterlerdeki kuyucuklara yerleştirin. Ya da IQ Chamber'ları bir 
masa üzerine koyun ya sağ yada sol köşesinden kaldırın. 

 

b. Plastik koruyucunun delikli köşesini aşağıya doğru kıvırarak koparın. 
 

c. Bandı 90
0
 açıyla geriye doğru çekin böylece bütün chamber’lar uygun 

konuma gelicektir. 
 

d. Sağ üst chamber’a test materyalinden uygulayın.Diğer chamber’larında 
hepsini sırayla doldurun böylece test ünitesi hastanın sırtına uygulanmaya 
hazırdır.Test ünitesi hastanın sırtına uygulandığı zaman sağ üst köşenin sol 
üst köşe olucağını unutmamak gerekir.Yani hastanın sırtına uygulandığında 
üst sağ chamber, No.1, sol üst chamber olucaktır.IQ chamberları kullanmak 
çok avantajlıdır.Çeşitli test üniteleri hazırlanabilir ve buzdolabında 
saklanabilir.Bu metodu uygulamak isterseniz arka bandı plastik koruyucuya 
koyun ve test serilerini isimlendirip numaralandırarak işaretleyin.(Örneğin; 
Standard 1-10) 

 
2.       Likit allerjenler uygulandığında, chamber’daki süzgeç kağıdına test    
          çözeltisinden 1 damla damlatın.Miktar süzgeç kağıdını ıslatmaya yetecek 
          kadar olmalıdır. 
 
3. Test bandı hastaya uygulandığı zaman, hastanın mümkünse sırtının üst 

kısmını kullanın ve test bandını sırtın orta kısmına uygulamaktan kaçının.Bazı 
durumlarda kolların üst kısımlarıda kullanılabilir.Eğer hastanın cildi yağlıysa 
cildini etanolle yavaşça temizleyiniz.Test ünitesi uygulanacağı zaman hastayı 
öne doğru yavaşça eğin. 

 
4. Bandın 1. ve 5. chamber’ının sol kısmını özel Chemotechnique Skin  Marker’ı 

ile işaretleyin.İsteğe bağlı olarak eğer gerekli ise emniyet  açısından test patch 
bandı olarak cerrahi bantlar kullanılabilir. Allerjenlerin, numaralarını ve 
isimlerini, sol üst köşeden başlayıp aşağıya sağ alt köşeye kadar kaydedin.En 
güvenli yol, Chemotechnique Quick Search computer software kullanarak kayıt 
formları oluşturmaktır. 

   
5. Hastaya, örneğin aşağıdaki gibi bir açıklama formu verin: 
          

Cildinizde allerjik kontakt dermatit durumunun meydana gelmesi, çeşitli 
kimyasallar, ilaçlar, kozmetikler vs. çevresel etkenler nedeniyledir. Metod, 
patch test uygulayarak mevcut olan kontakt dermatiti bulmaktır. Test allerjenleri 
sırtınıza küçük chamber’larla yapıştırılıcaktır. Bu chamber’lar sırtınızda 48 saat 
kalıcaktır. Bu süre zarfında yıkanmamanız ve terlemeye neden olacak ağır 
işten veya egzersizden  kaçınmanız gerekir. Eğer patch testler ıslanırsa 
çıkabilir. Patch testler  48 saat sonra çıkartılmalı ve siz test sonuçlarının 
okunması için doktora 1 gün sonra başvurmalısınız. Doktorun kararına göre 
tekrar okuma için 1 hafta sonra yine çağrılabilirsiniz. 1 veya daha fazla bölgede 
kaşıntı olabilir.Bu bölgeleri kaşıyarak tahriş etmekten kaçınınız. Aksi taktirde bu 
durum test sonucunu değiştirir.Eğer test pozitif sonuç verirse minyatür bir 
egzema gibi görünür. Patch’lerden bir veya bir kaçı çıkarsa tekrar bir parça 
bant ile tutturunuz. Test sırasında kortizonlu ilaç almayın ve sırtınızı güneşten 
koruyunuz. 

 
 



 
 
 
 
6. Testin okunması yapılışından 72 saat sonra olmalıdır. Bir çok örnekte 1 hafta 

sonraki 2. okumada sonuç alınmıştır.Test sonuçlarının yorumu aşağıdaki şema 
kullanılarak yapılabilir. 

 

        -     Negatif reaksiyon 

       ?      ªüpheli reaksiyon 

       +      Pozitif reaksiyon (Kabartı oluşturmayan)  
       ++    Kuvvetli reaksiyon (Ödem veya kabartı oluşturan) 

       +++ Aşırı reaksiyon  (Yara veya şişikler) 

       IR    İrritasyon meydana getiren reaksiyon 

       NT   Not tested 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

IQ CHAMBER İLE PATCH TESTİN YAPILIŞI 
 
 

 

1. a. Chemotechnique uygulama flasterine, 5 IQ 
Chamber birimini dikey pozisyonda flasterlerdeki 
kuyucuklara yerleţtirin. Ya da IQ Chamber'larý bir 
masa üzerine koyun ya sađ yada sol köţesinden 
kaldýrýn. 

 

b. Plastik koruyucunun delikli köţesini aţađýya 
dođru kývýrarak koparýn. 

 

c. Bandı 90
0
 açıyla geriye doğru çekin böylece 

bütün   chamber’lar uygun konuma gelicektir. 
 

d. Sağ üst chamber’a test materyalinden 
uygulayın. Diğer chamber’larında hepsini sırayla 
doldurun böylece test ünitesi hastanın sırtına 
uygulanmaya hazırdır .Test ünitesi hastanın 
sırtına uygulandığı zaman sağ üst köşenin sol 
üst köşe olucağını unutmamak gerekir. Yani 
hastanın sırtına uygulandığında üst sağ 
chamber, No.1, sol üst chamber olucaktır. IQ 
chamberları kullanmak çok avantajlıdır. Çeşitli 
test üniteleri hazırlanabilir ve buzdolabında 
saklanabilir. Bu metodu uygulamak isterseniz 
arka bandı plastik koruyucuya koyun ve test 
serilerini isimlendirip numaralandırarak 
işaretleyin. (Örneğin; Standard 1-10) 

 

2. Likit allerjenler uygulandığında, chamber’daki 
süzgeç kağıdına test çözeltisinden 1 damla 
damlatın. Miktar süzgeç kağıdını ıslatmaya 
yetecek kadar olmalıdır. 

 

3. Test bandı hastaya uygulandığı zaman, 
hastanın mümkünse sırtının üst kısmını kullanın 
ve test bandını sırtın orta kısmına uygulamaktan 
kaçının. Bazı durumlarda kolların üst kısımlarıda 
kullanılabilir. Eğer hastanın cildi yağlıysa cildini 
etanolle yavaşça temizleyiniz. Test ünitesi 
uygulanacağı zaman hastayı öne doğru yavaşça 
eğin. 

 

4. Bandın 1. ve 5. chamber’ının sol kısmını özel 
Chemotechnique Skin Marker’ı ile işaretleyin. 
İsteğe bağlı olarak eğer gerekli ise emniyet 
açısından test patch bandı olarak cerrahi bantlar 
kullanılabilir. Allerjenlerin, numaralarını ve 
isimlerini, sol üst köşeden başlayıp aşağıya   
sağ alt köşeye kadar kaydedin. En güvenli yol, 
Chemotechnique Quick Search computer 
software kullanarak kayıt formları oluşturmaktır. 

 

  

5. Hastaya, örneğin aşağıdaki gibi bir açıklama 
formu verin: 

 Cildinizde allerjik kontakt dermatit 
durumunun meydana gelmesi, çeţitli 
kimyasallar, ilaçlar, kozmetikler vs. çevresel 
etkenler nedeniyledir. Metod, patch test 
uygulayarak mevcut olan kontakt dermatiti 
bulmaktýr.  

 Test allerjenleri sırtınıza küçük chamber’larla 
yapıştırılıcaktır.  

 Bu chamber’lar sırtınızda 48 saat kalıcaktır. 
Bu süre zarfında yıkanmamanız ve 
terlemeye neden olucak ağır işten veya 
egzersizden kaçınmanız gerekir. Eğer patch 
testler ıslanırsa çıkabilir.  

 Patch testler  48 saat sonra çıkartılmalı ve 
siz test sonuçlarının okunması için doktora  
1 gün sonra başvurmalısınız. 

 Doktorun kararına göre tekrar okuma için 1 
hafta sonra yine çağrılabilirsiniz.  

 Bir veya daha fazla bölgede kaţýntý olabilir. 
Bu bölgeleri kaţýyarak tahriţ etmekten 
kaçýnýnýz. Aksi taktirde bu durum test 
sonucunu deđiţtirir. Eđer test pozitif sonuç 
verirse minyatür bir egzema gibi görünür.  

 Patch’lerden bir veya bir kaçı çıkarsa tekrar 
bir parça bant ile tutturunuz. 

 Test sırasında kortizonlu ilaç almayın ve 
sırtınızı  güneşten koruyunuz. 

 

6. Testin okunması yapılışından 72 saat sonra 
olmalıdır. Bir çok örnekte 1 hafta sonraki 2. 
Okumada sonuç alınmıştır. Test sonuçlarının 
yorumu  aşağıdaki şema kullanılarak 
yapılabilir. 

 
        -     Negatif reaksiyon 

       ?      Şüpheli reaksiyon 

       +      Pozitif reaksiyon (Kabartı oluşturmayan)  

       ++   Kuvvetli reaksiyon (Ödem veya kabartı 
oluşturan) 

       +++ Aţýrý reaksiyon  (Yara veya ţiţikler) 

       IR    İrritasyon meydana getiren reaksiyon 

       NT   Not tested 

 
 
 

 

 

ALBİO 
KİMYEVİ MADDELER İTHALAT VE TİC. A.Ş. 

 

 

 

 

 



 

S A Y I N  D O K T O R  
 

 

 

Chemotechnique Diagnostics  IQ-Chamber patch test uygulama flasterini 

sunmaktan kıvanç duyar. 

 

Uygulama flasteri cilde kolaylıkla yapışan özel bir hipoallerjenik flaster 

üzerindeki silikon kuyucuklardan oluşmuştur. Bu flasterde 10 kuyucuk bulunur. 

 

 

 IQ Chamber’in avantajları  

1. Hastanın chamber (kuyucukların) maddesine karşı olan allerjisi 

2. Allerjen ve chamber materyali arasındaki reaksiyonları önlemek için 

IQ Chamber inaktif polietilen plastikten yapılmıştır. Alüminyum 

kuyucuklar kullanıldığında bu yan etkileri sıklıkla görebilmekteyiz.  

 

 IQ Chamber’lar kare şeklinde olduğundan allerjik ve irritan reaksiyonları 

ayırmak kolaylaşır. 

 

 Chamber’lar arasındaki mesafe, komşu reaksiyonların birbirine yayılmasını 

minimuma indirecek şekilde dizayn edilmiştir. 

 

 Flasterin yapışkan kuvveti ve hipoallerjenik özelliği patch test amacına 

uygundur. 

 

 IQ Chamber’lar kullanımdan 1-2 hafta önce hazırlanabilir ve plastik 

paketler içinde buzdolabında saklanabilir.  

Endüstride patch test uygulamak gerektiğinde bu şekilde önceden 

hazırlanıp, saklanabilir. Bu özellik patch testin uygulanışını verimli ve 

ekonomik yapar ve de zamandan tasarruf sağlar. 

 

Japonya’da yapılan yeni bir çalışmada IQ Chamber ile Alüminyum kökenli 

chamber’ları karşılaştırıp, IQ Chamber’ların Alüminyum olanlara göre nikel 

allerjisini daha çok vakada tesbit edebildiği görülmüştür. Yapılan yorum IQ 

Chamber’ların kullanımının Alüminyum olanlara göre daha rahat olduğu 

şeklindedir. 

 

 

 

 

 
Chemotechnique Diagnostics 

P.O.Box 80, S-230 42 Tygelsjö, Malmö, Sweden. 

Tel : +46 40 466077, Fax : +46 40 466700 

e-mail : info@chemotechnique.se 

Web address : http://www.chemotechnique.se 


