Provtagningsinstruktioner
Allergenius® Dog Allergentest. Världens första individuella allergentest hjälper dig
att mäta de allergener som just din hund utsöndrar – och i vilken mängd.

Bra att tänka på innan
du gör testet
Badning och tvättning påverkar mängden mjäll och allergen i pälsen
tillfälligt. Därför rekommenderar vi att hunden inte badar fem dagar
före provtagningen.
För att hunden inte ska röra sig under provtagningen – välj ett tillfälle
när ni har en lugn stund tillsammans. Det är en fördel om ni är två
personer som hjälps åt. En som håller i hunden och en som tar proverna.

Gör testet i denna ordning:
1.

Registrera dig på vår hemsida och skriv in numret under streckkoden som finns på varje provrör.

2.

Läs igenom instruktionerna. Var noga med att följa instruktionerna för att få ett tillförlitligt svar.

3.

Gör testet

Provtagningskit:

1. Registrera
testerna på
allergenius.se,
”Mina sidor”

2. Läs igenom
instruktionerna
noggrant

3. Testa
din hund enligt
instruktionerna

4. Skicka in
proverna
i bifogat
svarskuvert

5. Läs e-post
Även skräppost ifall svaret
hamnar där

6. Se resultatet
genom att
logga in på
”Mina sidor”

•

2 st provrör med borstar inuti

•

1 st provtagningsmall

•

Instruktionsfolder

•

Returkuvert

Så registrerar du dig:
1.

Gå in på www.allergenius.se och klicka på ”Mina sidor”

2.

Logga in på ditt användarkonto. Har du inget konto så skaffar du
ett genom att klicka på fliken ”Skapa nytt konto” och följ instruktionerna.

3.

Registrera de 2 provrören genom att skriva in numren från respektive rörs streckkod (nacke, ljumske).
Tänk på att varje rör har ett individuellt nummer som används för att vi ska kunna koppla ihop
varje prov med rätt hund och provtagningstillfälle.

4.

OBS! Skriv ned och spara numren på provrören som säkerhetsåtgärd tills du fått ditt testsvar.

5.

Ange hundens namn. Det använder du senare för att utläsa dina testsvar.

6.

Svara på frågorna i enkäten som visas i flödet. Det tar bara ca 15 minuter. Enkäten är frivillig men vi är
mycket tacksamma om du vill vara med och bidra till forskningen. Registrerar du prover ifrån en valp
svarar du endast på de obligatoriska frågorna.

7.

Glöm inte att spara innan du loggar ut från ”Mina sidor”.

Provtagning – päls

Nacke

Vid provtagningen fastnar mjäll från hud och päls på provtagningsborsten.
Mjället är osynligt, därför ser borsten oanvänd ut även efter borstningen.
Det kan fastna en del pälshår i borsten, men det påverkar inte
provresultatet.
Du ska ta prov från nacke samt ljumske med en borste för varje ställe.
Använd provtagningsmallen för att ta proverna på en begränsad del
av pälsen.

Ljumske

Gör så här:
1.

Skruva av locket från provröret och ta ut borsten. Använd
en tändsticka eller liknande om det är svårt att få ut borsten.
Den sitter lite hårt i röret (nödvändigt för laboratorieprocessen).
Spara både röret och locket. Se till att märkningen på röret stämmer
överens med respektive provtagningsplats (nacke eller ljumske).

2.

Lägg provtagningsmallen på det pälsområde som du ska borsta.
För igenom all päls som syns i den rektangulära provtagningsytan.

3.

Borsta längs med pälsstråna - från hårrötterna och huden - upp till
toppen på pälsen. Borsta igenom alla pälslager i olika riktningar och
se till att snurra/rotera borsten hela tiden. Gör 30 borsttag (1 tag per
sekund i 30 sekunder). Viktigt: Se till att hela borsten kommer i
kontakt med all päls i rutan på provtagningsmallen.

4.

Lägg borsten i provröret och skruva på locket.

5.

Upprepa momenten ovan på nästa provtagningsplats.

Borstning av korthårig päls

Borstning av långhårig päls

Tack

Höga allergennivåer? Då har vi en lösning.
Om du skulle få höga provsvar så vill vi påminna dig om att du kan tvätta
din hund med Allergenius® Dog specialschampo. Det hjälper din hund att
bli mer allergivänlig. Schampot finns i webshoppen: www.allergenius.se

r
För att du hjälpe
t!
forskningen framå

Så här får du svar
När dina prover är klara får du ett mejl från oss. Kolla gärna även i din
skräppost ifall vårt mail hamnat där. Gå in på vår hemsida och logga in på
”Mina sidor” för att hitta dina provsvar. Då får du veta din hunds allergenprofil. Den svarstid vi för närvarande har för proverna samt ytterligare
information hittar du i produkttexten på allergenius.se.

Dina provsvar sparas på ditt konto

Vid frågor, kontakta oss på Medi-Tec:
info@medi-tec.se • www.medi-tec.se

ALLERGENIUS 0032.2020

Dina provsvar kommer att ligga kvar på ditt användarkonto. Du kan
alltså logga in när som helst och titta på alla tester du tidigare gjort.
Allt du behöver är ditt användarnamn och lösenord.

