
För mer information om ej listade 
allergener – vänligen kontakta: 

0706-10 76 25 eller 
info@nextmune.com

*Ingår i en av mixerna, men kan även 
beställas som enskild allergen.

**Allergener inkluderade i respektive 
mix, se nästa sida.

Maila detta orderformulär till ett apotek

Basuppsättning
 

  Artuvetrin®Testkit allergener

 • Fysiologisk fosfatbuffert (Neg. kontroll)
 • Histaminfosfat (Positiv kontroll)
 • Gräspollenmix**
 • Trädpollenmix 1**
 • Trädpollenmix 2**
 • Ogräspollenmix**
 • Tyrophagus putrescentiae 
  (Förrådskvalster)

 • Derm. farinae (Am. husdammskvalster)
 • L. destructor (Spannmålskvalster)
 • Derm. pteronyssinus 
  (Eu. husdammskvalster)

 • Acarus siro (Förrådskvalster/
  Mjölkvalster)

 • Kattepitel
 • Mögelsvampmix 1**
 

Enskilda testallergener

  Fysiologisk fosfatbuffert (Neg. kontroll)
  Histaminfosfat (Positiv kontroll)

Pollen från träd och häckar

  Trädpollenmix 1**
  Trädpollenmix 2**
  Aesculus hippocastanum (Kastanj) 
  Corylus avellana (Hassel)*
  Cypressus sempervirens (Cypress)
  Fagus sylvatica (Bok)*
  Olea europa (Oliv)
  Platanus occidentalis (Platan)
  Tilia cordata (Lime)

Pollen från grödor

  Avena sativa (Havre)
  Brassica napus (Raps)
  Secale cereale (Råg)
  Triticum aestivum (Vete)
  Zea mays (Majs)

Gräspollen

  Gräspollenmix**
  Agrostis gigantea (Storven)
  Anthoxanthum odoratum (Vårbrodd)*
  Bromus inermis (Foderlosta)
  Cynodon dactylon (Hundtandgräs)*
  Dactylis glomerata (Hundäxing)*
  Festuca pratensis (Ängssvingel)
  Holcus Ianatus (Luddtåtel)*
  Lolium multiflorum (Italienskt rajgräs)
  Lolium perenne (Engelskt rajgräs)
  Phleum pratense (Timotej)*

Pollen från ogräs och blommor

  Ogräspollenmix**
  Ogräspollenmix 1**
  Ogräspollenmix 2**
  Ambrosia elatior (Malörtsambrosia)
  Artemisia vulgaris (Gråbo)*
  Chenopodium album (Svinmålla)*
  Leucanthemum vulgare (Prästkrage)
  Parietaria officinalis (Väggört)
  Rumex acetosella (Bergsyra)*
  Solidago virgaurea (Gullris)*

Jästsvamp

  Malassezia

Kvalster

  Acarus siro (Förrådskvalster/
 Mjölkvalster)

  Derm. pteronyssinus 
 (Eu. husdammskvalster)

  Derm. farinae (Am. husdammskvalster)
  Euroglyphus maynei (Dammkvalster)
  Lepidoglyphus destructor 

 (Spannmålskvalster)

  Tyrophagus putrescentiae 
 (Förrådskvalster)

Mögelsvampar

  Mögelsvampmix 1**
  Aspergillus mix**
  Alternaria alternata*
  Aspergillus fumigatus*
  Botrytis cinerea
  Candida albicans
  Cladosporium herbarum*
  Mucor mucedo
  Phoma betae
  Rhizopus nigricans

Epitel

  Epitelmix 1*
  Epitelmix 2*
  Anser anser (Gås)*
  Canis familiaris (Hund)*
  Columba palumpus (Duva)
  Cricetus cricetus (Hamster)*
  Equus caballus (Häst)
  Felis domesticus (Katt)*
  Gallus gallus domesticus (Kyckling)*
  Melopsittacus undulates (Undulat)
  Mus musculus (Mus)
  Oryctolagus cuniculus (Kanin)*
  Ovis aries (Får)

Orderformulär Artuvetrin® Intradermaltest
Kryssa för önskade allergener

1  Ansök om licens på KLAS.    2  Fyll i detta orderformulär.    3  Maila formuläret till ett apotek.

Datum:

Veterinärens namn:

Totalt antal allergener:

Klinikens adress:

Klinikens namn:



Nextmune | P.O. Box 612, 8200 AP Lelystad, The Netherlands | Phone: +31 (0)320 783 100 | nextmune.com

Gräspollenmix

 • Hundtandgräs
 • Hundäxing
 • Vårbrodd
 • Timotej
 • Luddtåtel

Trädpollenmix 1

 • Björk
 • Al
 • Hassel

Trädpollenmix 2

 • Engelsk ek
 • Europeisk björk
 • Alm

Ogräspollenmix

 • Gråbo
 • Brännässla
 • Maskros
 • Svartkämpar/Groblad

Ogräspollenmix 1

 • Gråbo
 • Brännässla

Ogräspollenmix 2

 • Gullris
 • Svinmålla
 • Maskros
 • Bergsyra
 • Svartkämpar/Groblad

Mögelsvampsmix 1

 • Alternaria alternata
 • Aspergillus fumigatus
 • Cladosporium herbarum

Epitelmix 1

 • Marsvin
 • Hund
 • Katt
 • Hamster
 • Kanin

Epitelmix 2

 • Anka
 • Gås
 • Kyckling

Aspergillusmix

 • Aspergillus flavus
 • Aspergillus fumigatus
 • Aspergillus nidulans
 • Aspergillus niger

Allergener inkluderade i mixerna

Insekter

  Aedes communis (Skogsmygga)
  Culex
  Culicoides
  Musca domestica (Husfluga)
  Periplanata americana (Kackerlacka)
  Tabanus

Övriga allergener

Obs: Beställningssedeln innehåller de vanligaste allergenerna. Det är också möjligt att beställa andra allergen. Information om
övriga allergener finns i sortimentöversikten. Broschyren, såväl som beställningssedeln för Artuvetrin terapi, kan beställas på denna 
beställningssedel (info@artuvet.com).

Kompletterande allergen kan ifyllas under ‘Andra allergen’ (individuella tester). Glöm ej att vid en hudtest behövs alltid en positiv och 
en negativ kontroll. Vid beställning av individuella tester måste dessa kontroller beställas separat

Beställ material (var vänlig ange antal)

  Testkuvert för Artuvetrin® 
  Serum Test

	 		 Order formulär Artuvetrin® 
   Skin Test

	 		 Order formulär Artuvetrin® 
   Terapi

  Sortimentöversikt allergener
  
  Flödesschema allergisk 
  dermatit

  Djurägar folder ‘Allergi 
  hos hundar’

  Mätlinjal för hudtest

	 		 Hudmarkör svart

	 		 Hudmarkör blå


