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Świadoma zgoda 

na wykonanie doustnej próby prowokacji kwasem acetylosalicylowym (Aspiryna) 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………….. 

PESEL…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy ujawnia się najczęściej pod postacią astmy oskrzelowej z 

towarzyszącym alergicznym nieżytem nosa. 

Próba prowokacji doustnej z aspiryną stosowana jest w rozpoznawaniu nadwrażliwości na 

niesteroidowe leki przeciw zapalne. Próba odzwierciedla naturalną drogę ekspozycji i uważana jest za 

„złoty standard” w diagnostyce nadwrażliwości na NLPZ. Dostarcza ona dowodu na istnienie związku 

przyczynowoskutkowego, między spożyciem określonego leku i wystąpieniem objawów z 

nadwrażliwości.  

Próba polega na podawaniu doustnie wzrastających dawek kwasu acetylosalicylowego lub substancji 

obojętnej (placebo), aż do osiągnięcia dawki maksymalnej. Próba jest prowadzana przez dwa kolejne 

dni. Pacjent nie wie czy zażywa kwas acetylosalicylowy, czy placebo (tak zwana próba ślepa). Przez 

cały czas trwania próby rejestrowane są przez lekarza objawy, które występują (lub nie) oraz jest 

wykonywane badanie spirometryczne.  

Próby prowokacji z aspiryną tak jak wszystkie inne próby prowokacyjne są obciążone ryzykiem 

związanym z wprowadzeniem do organizmu chorego substancji powodującej reakcje niepożądane. 

Do najczęstszych reakcji niepożądanych występujących podczas próby prowokacji aspiryną zaliczamy: 

duszność, pokrzywka, zaczerwienie i łzawienie oczu, kichanie, wyciek z nosa, uogólniona reakcja 

anafilaktyczna. Nie można przewidzieć rodzaju i nasilenia reakcji w trakcie próby prowokacji. W 

przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji w trakcie i po próbie prowokacji chory powinien 

pozostać w szpitalu do następnego dnia w celu obserwacji. 

Do ewentualnych innych sposobów postępowania w praktyce klinicznej przeprowadza się wziewną i 

donosową próbę prowokacji z aspiryną. Zaletą prób wziewnych jest krótszy czas trwania (1 dzień) i 

większe bezpieczeństwo a dużą wadą są liczne fałszywie ujemne wynik oraz gorsza czułość i 

swoistość. 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem informacje dotyczące opisanego 

próby prowokacji oraz otrzymałem(am) wyczerpujące, satysfakcjonujące mnie odpowiedzi na zadane 

pytania.  

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na udział w próbie prowokacji i jestem świadomy (a) faktu, że w 

każdej chwili mogę cofnąć zgodę bez podania przyczyny. 

 

Data, ………………………………………….   Podpis chorego ……………………………………………. 

       Podpis lekarza ……………………………………………… 


