
Allergie bij paarden diagnosticeren
De diagnose van atopie, staart- en maneneczeem of paardenastma moet worden 
gesteld op basis van de voorgeschiedenis en door het uitsluiten van aandoeningen 
die gelijke symptomen kunnen veroorzaken.

Indien negatief of gedeeltelijke verbetering: 
diagnose atopie en/of paardenastma vastgesteld

Indien positief:
Artuvetrin® Therapie 

+
Symptomatische medicatie

(indien nodig)
Maatregelen om allergenen

te vermijden
Verbeteren van de huid

en vacht
Herstellen van de

huidbarrière

Indien negatief:
Artuvetrin® huidtest

uitvoeren

NextEQ serumtest
 om de verantwoordelijke allergenen te identificeren

en de diagnose te ondersteunen
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Diagnostiek

NextEQ Serumtest
• Speciaal ontwikkeld voor paarden
• Onderzoekt de 32 meest relevante allergenen
• Maakt gebruik van monoklonale antilichamen 

van recombinant paarden IgE (rIgE)
• Hoge specificiteit en sensitiviteit dankzij

de laatste technologie
• Snelle en betrouwbare

resultaten
• 100% betrouwbare screening
• Kortdurende symptomatische

medicatie hoeft niet te
worden stopgezet

• Overzichtelijk en gemakkelijk
te interpreteren uitslag

• Ondersteuning van onze allergie-
 gespecialiseerde medewerkers

Artuvetrin® Huidtest
• 80 individuele allergenen en mengsels beschikbaar
• 3 ml flacon (voldoende voor 60 testen): kostenbesparend
• Geleverd binnen 8 werkdagen
• Concentraties op basis van drempelwaardebepaling

voor betrouwbare uitslagen
• Uit te voeren op de huid

(lokale reactie): onmiddelijk
resultaat
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Behandeling

Artuvetrin® Therapie
• Pakt de oorzaak van het probleem aan en niet 

alleen de symptomen
• Effectief, succespercentage is 84%1

• Allergenen voor allergietest en therapie identiek
• 1 flacon is voor 10 maanden behandeling
• 1 flacon, 1 concentratie
• Enige geregistreerde therapie

in Europa
• Leverbaar binnen

10 werkdagen
• Eenvoudig in gebruik
• Veilig

Pet’s Relief®

DERM-10
DERM-10 is een soepele wondcrème met belangrijke 
bestanddelen die helpen bij een snel herstel van 
verschillende oppervlakkige wonden.

Het bevat zinkoxide, Centella asiatica, Echinacea 
purpurea, Calendula officinalis, 
Hamamelis virgiana, Melaleuca 
viridiflora, Thuja occidentalis, 
Lavendula angustifolia, Salvia 
lavandulifolia, Arnica montana.

ALLERGONE
Innovatieve oplossing voor het neutraliseren van 
huisstofallergenen. Vermindert de blootstelling aan 
huisstofallergenen, wat de allergische symptomen 
helpt te verminderen.

ALLERGONE spray bevat microcapsules in een 
waterige suspensie. De kern van de microcapsules is 
gevuld met een mengsel van stoffen die de chemische 
structuur van allergenendeeltjes beïnvloedt.

ALLERGONE vormt een polymeer laagje 
die de allergenen aan elkaar ‘lijmt’ en zo 
grotere deeltjes vormt. De deeltjes kunnen 
hierdoor niet meer in de lucht zweven en 
kunnen gemakkelijk tijdens de gebruikelijke 
schoonmaak worden verwijderd. Langdurige 
bescherming tegen huisstofmijten – tot 5 maanden 
na een behandeling.

Neem voor meer informatie 
contact op met Nextmune.

• 1 flacon, 1 concentratie
• Enige geregistreerde therapie 

• 1 flacon is voor 10 maanden behandeling
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1 Stepnik et al. 2011: Equine atopic skin disease and response to allergen-
specific immunotherapy: a retrospective study at the University of California-
Davis (1991-2008). 




