
ĮKVEPIAMŲJŲ ALERGENŲ PALETĖ

Kodas Paveikslas Alergenas
Dažnos

kryžminės
reakcijos

Kodas Paveikslas Alergenas
Dažnos

kryžminės
reakcijos

gs12
(g1,
g3,
g6)

ankstyvųjų žolių mišinys:
kvapioji gardūnytė,
šunažolė, pašarinis

motiejukas

kitos žolės,
piktžolės,
medžių

žiedadulkės

ws20
(w6,
w9,
w14,
w19)

piktžolių mišinys3:
paprastasis kietis,
siauralapis gyslotis,
burnotis, sienžolė

saulėgrąžos,
paprastoji
kiaulpienė,
kietinė

ambrozija, gėlės,
salieras, beržų
žiedadulkės

gs15
(g2,
g7,
g13)

vėlyvųjų žolių mišinys:
tikroji knisažolė, nendrė,

pūkuotoji vilnūnė

kitos žolės,
piktžolės,
medžių

žiedadulkės

d1
Der. pteronyssinus
(namų dulkių erkė)

kitos erkutės

d2
Der. farinae

(namų dulkių erkė)
kitos erkutės

gs21
(g12,

g14, g18,
g101)

javų žiedadulkių mišinys:
rugiai, avižos, miežiai,

kviečiai

kitos piktožės,
žolės

i6
naminis prūsokas

(tarakonas)

kitos tarakonų
rūšys, krevetės,

dulkės

es2

plunksnų mišinys1:
vištų plunksnos,
ančių plunksnos,
žąsų plunksnos

kiti paukščiai,
kiaušinis

g12 kultūriniai rugiai

kviečiai,
miežiai,

varputis, laimo
žolė

ts23
(t2, t3, t4,
t15, t23)

ankstyvųjų medžių mišinys:
alksnis, beržas, lazdynas,

uosis, kiparisas

kiti medžiai,
žolės, vaisiai

es172
(e78,
e90,
e91,
e110,
e113)

narvelio paukščių
rinkinys:
banguotoji

papūgėlė, kanarėlė,
papūga, žiedotoji
papūga, kikilis

kitų paukščių
rūšių plunksnos

ts24 (t7,
t9, t10,
t11, t16)

vėlyvųjų medžių mišinys:
ąžuolas, alyvmedis,

riešutmedis (graikinis),
platanas, pušis

kiti medžiai,
žolės, vaisiai

e1 katė šuo, kiauliena,
arklys

e2 šuo katė, arklys

t9 alyvmedis
uosis, ligustras,
alyvmediniai e3 arklys katė, šuo

t70 šilkmedis
kitos šilkmedžio

rūšys e4 karvė karvės pienas,
elnias

ws18
(w22,
w28,

w30,w40)

gėlių mišinys3:
chrizantema, rožė, tulpė,

hiacintas
gėlės

e80 ožka -

e81 avis -

ws19
(w1, w11,

w13,
w100,
w103)

piktžolių mišinys1:
ambrozija, druskė, dagišius,
smulkioji rūgštynė, dilgėlė

kitos
ambrozijos,
arbūzas,
bananai,
agurkai

e84 žiurkėnas kiti žiurkėnai

ms11
(m5,
m11)

egzotinių pelėsių
mišinys1: Candida
alb., Rhizopus nig.

Kiti pelėsiai

ms12
(m12,
m30,
m45)

egzotinių pelėsių mišinys2:
Aureobasidium pul.,
Penicillium roq.,
Bipolaris spi.

Kiti pelėsiai

m2
Cladosporium her.

(pelėsiniai grybeliai)
alternaria,

kepimo mielės

m3
Aspergillus fum.

(pelėsiniai grybeliai)

cladosporium
herbarum,
alternaria
alternate, c.
albicans

m1
Penicillium not. (pelėsiniai

grybeliai)

kitos
penicillium

rūšys (pelėsis)
m6

Alternaria alt.
(pelėsiniai grybeliai)

cladosporium
herbarum, c.
albicans
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