Grup Sant Pere Claver
El Grup Pere Claver som un conjunt d’entitats
sense ànim de lucre, amb compromís social
i vocació de servei públic, amb més de 75
anys de trajectòria.
Acompanyem les persones per contribuir a
la seva recuperació i al desenvolupament
del seu projecte de vida. Ho fem a través dels
àmbits de la salut mental, l’atenció mèdica,
els serveis socials, els drets i suports i la
inclusió laboral.

La raó de ser de l’Institut
d’Al·lèrgia Pere Claver és
oferir a les persones un servei
especialitzat i de qualitat que
permeti contribuir a millorar
la seva salut i el seu benestar.

Més de 700 professionals
Més de

multidisciplinars

30 programes

Disposem de

Atenem anualment a

13 equipaments

més de 40.000 persones

Contacta-hi!
C. Vila i Vilà, 16.
08004 Barcelona
infoalergia@pereclaver.org
934 42 39 03
www.spcsalut.org/alergia

Institut
d’Al·lèrgia
Pere Claver

Institut d’Al·lèrgia

Cartera de serveis

L’Institut d’Al·lèrgia Pere Claver, amb més de
40 anys, està integrat a la xarxa d’assistència
pública i també ofereix assistència privada
als i les pacients de més de trenta mútues
i assegurances mèdiques. Les nostres
instal·lacions s’ubiquen al barri del Poble Sec
de Barcelona. Treballem en col·laboració amb
Al·lergocat amb l’objectiu de donar resposta a
una demanda creixent.

Més de 40 anys
d’experiència

més de 6.000 pacients
Més de 10 professionals
especialitzats en Al·lergologia

derivades del Servei
Català de la Salut

Al·lèrgia respiratòria:
Rinitis, conjuntivitis i asma
Proves cutànies de prick test. Proves de provocació
nasal i conjuntival. Analítica amb determinació
IgE total, IgE específiques. Determinació d’IgG
específiques. Determinació IgE específica a proteïnes
al·lergèniques per components. Test d’activació de
basòfils. Espirometria amb prova broncodilatadora.
Tractaments d’administració de immunoteràpia
específica (subcutània, sublingual).

Al·lèrgia a fàrmacs
Atenem anualment a

96% visites

A l’Institut d’Al·lèrgia diagnostiquem i tractem les
següents patologies:

Proves cutànies de prick test i intradèrmiques a tots
els fàrmacs, determinació IgE específica sèrica a
penicil·lines amoxicil·lina, altres. Test d’activació de
basòfils a fàrmacs. Proves de provocació a fàrmacs.

Al·lèrgia a aliments/làtex
Proves cutànies (prick test) a bateria d’al·lèrgens
alimentaris, Prick by prick a aliments i/o
determinació IgE específica sèrica a al·lèrgens
alimentaris i làtex. Determinació IgE específica a
proteïnes al·lergèniques. Test d’activació de basòfils.
Proves de provocació oral a aliments i a làtex.

Urticària/angioedema
Proves cutànies. Determinació IgE específica.
Dosificació d’immunoglobulines. Test d’activació
de basòfils. Proves de provocació. Proves
analítiques immunològiques (determinació de
complement, etc).

Anafilaxi
Proves cutànies. Determinació IgE específica.
Determinació IgE específica a proteïnes
al·lergèniques. Tests d’activació de basòfils.
Proves analítiques immunològiques i triptasa.
Proves de provocació. Tractament agut de
l’anafilaxi i educació per la prevenció.

Al·lèrgia a verí d’himenòpters
Determinació IgE específica. Proves cutànies i
l’administració de immunoteràpia específica.

Dermatitis atòpica
Proves cutànies de prick test, determinació IgE
específica sèrica. Determinació IgE específica a
proteïnes al·lergèniques.

Dermatitis de contacte
Proves epicutànies a bateria estàndard
d’al·lèrgens de contacte i a bateries complertes
de metalls, odontològica i dermocosmètica entre
d’altres. Epicutànies obertes, semitancades i
ROAT.

