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ROZTOČI, PRACH 

   DP1 / Roztoči směs - Immulite 

D. pteronyssinus (D1), D. farinae (D2), D. microceras (D3), Lepidoglyphus  (D71), Tyrophagus (D72), Glycophagus (D73), 

Euroglyphus (D74), Blomia tropicalis (D201) 

   HP1 / Domácí prach směs - Immulite 

domácí prach (H1), D. pteronyssinus (D1), D. farinae (D2), šváb (I6) 

PYLY TRAV A OBILÍ 

   GP2 / Trávy časné směs - Immulite 

troskut prstnatý (G2), jílek vytrvalý (G5), bojínek luční (G6), lipnice luční (G8), čirok halabský (G10), bahijská tráva (G17) 

   GP3 / Trávy pozdní směs - Immulite  

tomka vonná (G1), jílek vytrvalý (G5), bojínek luční (G6), žito seté (G12), medyněk vlnatý (G13) 

PYLY ROSTLIN 

   WP3 / Rostliny směs - Immulite 

pelyněk černobýl (W6), jitrocel kopinatý (W9), merlík bílý (W10), zlatobýl obecný (W12), kopřiva dvoudomá (W20)  

   WP5 / Rostliny směs - Immulite 

ambrosie (W1), pelyněk černobýl (W6), kopretina (W7), smetánka lékařská (W8), zlatobýl obecný (W12)  

   WP6 / Rostliny směs - Immulite 

jitrocel kopinatý (W9), merlík bílý (W10), slanobýl (W11), šťovík (W18) 

PYLY STROMŮ 

   TP5 / Stromy směs - Immulite  

olše lepkavá (T2), líska (T4), jilm (T8), vrba jíva (T12), topol americký (T14) 

   TP6 / Stromy směs - Immulite 

javor (T1), bříza bradavičnatá (T3), buk (T5), dub (T7), ořešák (T10) 

   TP9 / Stromy směs - Immulite  

olše lepkavá (T2), bříza bradavičnatá (T3), líska (T4), dub (T7), vrba jíva (T12) 

EPITEL, PEŘÍ  

   EP1 / Zvířecí epitel - Immulite 

kočka epitel a odumřelý epitel (E1), kůň odumřelý epitel (E3), skot odumřelý epitel (E4), pes odumřelý epitel (E5) 

   EP2 / Zvířecí epitel – Immulite 

kočka epitel a odumřelý epitel (E1), pes odumřelý epitel (E5), morče epitel (E6), krysa epitel a sérová bílkovina (E87), myš 

epitel a sérová bílkovina (E88) 

   EP71 / Peří směs - Immulite 

husa (E70), kuře (E85), kachna (E86), krocan (E89) 

   EP72 / Peří domácích ptáků - Immulite 

andulka (E78), papoušek (E91), kanár (E201) 

AlaTOP - Immulite 

D. pteronyssinus (D1), kočka epitel a odumřelý epitel (E1), pes odumřelý epitel (E5), troskut prstnatý (G2), bojínek luční (G6), 

Penicillium notatum (M1), Alternaria alternata (M6), bříza bradavičnatá (T3), cedr japonský (T17), ambrosie (W1), jitrocel 

kopinatý (W9), drnavec lékařský (W19) 

Phadiatop - CAP 

   Phadiatop - CAP 

základní inhalační alergeny 

   Phadiatop infant- do 5ti let věku CAP 

základní inhalační a potravinové alergeny 

 

PLÍSNĚ 

   MP1 / Plísně směs - Immulite 

Penicillium notatum (M1), Cladosporium herbarum (M2), Aspergillus fumigatus (M3), Candida albicans (M5), Alternaria 

alternata (M6) 



 
 

 

PROFESNÍ ALERGENY 

   PAX6 / Dezinfekce - CAP 

etylenoxid (K78), anhydrid kys. ftalové (K79), formaldehyd (K80), chloramin T (K85) 

   BX2 / Přírodní vlákna směs - EIA 

bavlna (B2), juta (B13), ovčí vlna (B20), hedvábí (B22) 

DĚTSKÉ POTRAVINY 

   FP5  / Dětské potraviny - Immulite  

vaječný bílek (F1), kravské mléko (F2), treska (F3), pšenice (F4), arašídy (F13), sója (F14) 

MOUKY 

   FP3 / Mouky směs - Immulite 

pšenice (F4), oves (F7), kukuřice (F8), sezamové semínko (F10), pohanka (F11) 

MASO, RYBY 

   FP2 / Mořské ryby - Immulite 

treska (F3), garnát (F24), slávky (F37), tuňák (F40), losos (F41) 

   FP73 / Maso směs - Immulite 

vepřové (F26), hovězí (F27), kuřecí (F83), jehněčí (F88) 

OŘECHY 

   FP1 / Ořechy směs - Immulite  

arašídy (F13), lískový ořech (F17), para ořech (F18), mandle (F20), kokosový ořech (F36) 

OVOCE 

   FP15 / Ovoce směs - Immulite 

pomeranč (F33), jablko (F49), banán (F92), broskev (F95) 

   FP50 / Ovoce směs - Immulite 

kiwi (F84), mango (F91), banán (F92), ananas (F210) 

ZELENINA 

   FP13 / Zelenina směs - Immulite 

hrách (F12), bílá fazole (F15), mrkev (F31), brambora (F35) 

   FP51 / Zelenina směs - Immulite 

rajče (F25), mrkev (F31), brambora (F35), česnek (F47), hořčice (F89) 

KOŘENÍ 

   SX1 / Koření směs - EIA 

česnek (F47), anýz (S1), kari (S2), kmín (S3) 

   SX2 / Koření směs - EIA 

hořčice (F89), bobkový list (S4), paprika (S6), černý pepř (S7) 

 


