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Kungsbacka, 
29 augusti 2019 
 

Information om ALK:s produktsortiment för pricktest, 
Soluprick SQ/Soluprick  

ALK har på senare år genomfört uppgraderingar av produktionsenheterna för Alutard 
SQ och Aquagen SQ (allergen immunterapi i injektionsform) med avsikt att säkra att 
produktionen av allergen immunterapi lever upp till nuvarande, såväl som till framtida 
kvalitetskrav. Dessa uppgraderingar är nu i stort sett genomförda.   
 
Allergen för pricktest, Soluprick SQ/Soluprick, är läkemedel och skall även dessa leva 
upp till samma höga kvalitetsstandard. Det betyder att ALK behöver investera för att 
uppgradera även denna produktionslinje, för att på samma sätt säkra att dessa pro-
dukter även i framtiden lever upp till egna och myndigheters höga krav på kvalitet, 
produktion och leveranssäkerhet.   
  
Som en följd av detta kommer ALK inte längre ha möjlighet att leverera samma breda 
sortiment av allergen för pricktest som tidigare, eller tillgodose alla olika nationella 
önskemål och behov av pricktest. 
 
ALK:s framtida produktportfölj kommer i hög grad gå i linje med rekommendationerna 
från Ga2len1,2 om en gemensam europeisk standardpanel. Målet är att fortsättningsvis 
kunna erbjuda diagnostiska verktyg som är evidensbaserade och epidemiologiskt ut-
prövade, och samtidigt täcka de allergen som är mest relevanta i förhållande till de pa-
tienter som skall genomgå behandling med allergen immunterapi.  
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svenska marknaden:  
 
Kontroller:  
 

Pollen: 
 

Födoämnen:  Djurepitel, Geting- och 
bigift, Kvalster, Mögel 
och övrigt:  
 

Positiv kontrol  
Negativ kontrol  
 

Björk 
/Betula verrucosa  
Timotej 
/Phleum pratense  
Malörtsambrosia 
/Ambrosia  
artemisiifolia  
(eng. Ragweed)   
Gråbo 
/Artemisia Vulgaris  

Komjölk, okokt 
/Bos spp  
Torsk 
/Gadus morhua  
Krabba 
/Cancer pagurus  
Räka 
/Pandalus borealis  
Jordnöt 
/Arachis hypogaea  
Mandel  
/Prunus dulcis  
Sojaböna 
/Glycine max  
Vetemjöl 
/Triticum aestivum  

Alternaria alternata  
Cladosporium  
herbarum  
Aspergillus fumigatus  
Dermatophagoides 
pteronyssinus 
Deratophagoides  
farineae 
Hund 
/Canis familiaris  
Katt 
/Felis domesticus  
Bigift 
/Apis Mellifera  
Getinggift 
/Vespula spp  
Latex/ 
Hevea brasiliensis  

 
Det kan fortsatt uppstå tillfällig restsituation på våra produkter för hudpricktest, så 
länge uppgraderingen av produktionslinjen pågår.  
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Soluprick SQ Hassel / Corylus avellana  Utgår senast juni 2020 

 
Soluprick SQ Eng. rajgräs / Lolium perenne  Går ej längre att beställa/ 

Utgått ur sortimentet 
Soluprick SQ Råg / Secale cereale  Utgår senast sept. 2020 

 
Soluprick SQ Hästepitel / Equus caballus  Utgår senast mars 2020 

 
Soluprick Penicillium notatum  Går ej längre att beställa/ 

Utgått ur sortimentet  
Soluprick Undulatfjäder/ Melopsittacus undulatus  Går ej längre att beställa/ 

Utgått ur sortimentet 
Soluprick Kaninhår/Oryctolagus cuniculus  Fortfarande tillgängligt men utgår 

ur sortimentet senast nov. 2020 
Soluprick Kohår/Bos taurus  Går ej längre att beställa/ 

Utgått ur sortimentet  
Soluprick Marsvin/Cavia porcellus  Går ej längre att beställa/  

Utgått ur sortimentet 
Soluprick Hamster/Cricetus cricetus  Går ej längre att beställa/ 

Utgått ur sortimentet  
Soluprick Morot/Daucus carota  Fortfarande tillgängligt men utgår 

ur sortimentet senast nov. 2019 
Soluprick Tomat/Lycopersicum esculentum  Går ej längre att beställa/ 

Utgått ur sortimentet  
Soluprick Äggvita Gallus spp Utgår senast juni 2020  

 
Soluprick Hasselnöt/Corylus avellana  Utgår senast dec. 2019 

  
Soluprick Rågmjöl/Secale cereale  Går ej längre att beställa/ 

Utgått ur sortimentet 
Soluprick Havremjöl/Avena sativa  Går ej längre att beställa/ 

Utgått ur sortimentet 
Soluprick Hönskött Fortfarande tillgängligt men utgår 

ur sortimentet senast maj 2020 
 
 
Har du frågor kring det nya produktsortimentet, ta gärna kontakt med oss!  
 
Vår hemsida www.alk.se uppdateras fortlöpande med information om våra produkter 
och leveranssituation.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
ALK Nordic 
 
Ref. 1. Heinzerling L.M. et al., Allergy 2009: 64: 1498–1506. 2. Bousquet P.-J. et al, 
Allergy 2009: 64: 1656–1662 
 
 


