
Screening test

Compleet test

Serumtest
Aanvraagformulier

Stap 1 - Selecteer uw test(en)

Zie ommezijde: Stap 2 - Gegevens invullen

Benodigde hoeveelheid serum
Honden*    1,5 ml
Katten*      1,5 ml
Paarden     3 ml
Gemiddeld kan 50% serum worden verwacht 
uit het bloedvolume.

*In geval van kleine huisdieren, neem zoveel bloed af 
als geschikt is voor de grootte van het dier

A  32 allergenen worden onderzocht maar niet gespecificeerd, m.u.v. het individuele resultaat vlo. Bij een positieve uitslag 
 van de screening dient een compleet omgevingspanel aangevraagd te worden.
B  2 x 23 allergenen (IgE and IgG) worden onderzocht en gespecificeerd. Alleen beschikbaar voor honden.
C  32 allergenen worden onderzocht en gespecificeerd. Op basis van de uitslag kan een immunotherapie worden besteld.

D  32 allergenen, inclusief insecten, worden onderzocht maar niet gespecificeerd. Bij een positieve uitslag van de screening 
 dient een compleet omgevingspanel aangevraagd te worden.
E 32 allergenen, inclusief insecten, worden onderzocht en gespecificeerd. Op basis van de uitslag kan een immunotherapie 

worden besteld.

Selecteer een van de onderstaande opties

Hond + kat
  Screening omgevingA

  Screening omgevingA + Compleet voedingspanelB

  Compleet omgevingspanelC

  Compleet voedingspanelB

  Compleet omgevingspanelC + Compleet voedingspanelB

Voedingspanel alleen beschikbaar voor honden

 Paard
  Screening omgevingD

  Compleet omgevingspanelE

Serum Test results

200  250

< 200
Scores of less than 200 should be considered 
questionable and only be included if the aller-
gens are found in the pet’s environment and 
they relate to the clinical history.

200-250
Scores in this range should be considered significant if the allergens are found in the 

pet’s environment and they relate to the clinical history.

> 250
Scores of 250 or above are unusually high. 
These allergens are significant especially if 
they are found in the pet’s environment and 
relate to the clinical history.

* Elisa Absorbance Units. EA indicate the level of allergens specific IgE detected. The magnitude of the signal does not necessarily correlate with the severity of the disease but does 

reflect the pet’s immune response to allergens.

Owner name: SchmidtAnimal Name: BelloSpecies: Dog  Veterinarian: J. LeiteVeterinary practice: Artuvet Animal HealthPractice details:  Vijzelweg 11, 8243 PM Lelystad, NL
Phone / Fax: +31 320 783 100  +31 320 000 000
Email: 

info@artuvet.comTest type: Complete environmental
Date tested: 04/10/2019Test number: 24Customer number: 115895

Allergen

Orchard grass
Timothy grass 
Perennial ryegrass 
Kentucky bluegrass 
Bermuda grass 
Oats 
Rye 
Copra mite 
Farinae mite 
Hay mite 
House dust mite 
Grain mite 
Flea 
Cockroach
Birch 
Hazel 
Olive
Sycamore 
Black alder
Elm 
Willow 
Common mugwort 
Stinging nettle 
English plantain 
Lamb’s quarter 
Dandelion 
Sorrel, sheep/red 
Common ragweed 
Alternaria alternata 
Aspergillus fumigatus Cladosporium herbarum Malassezia
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Phone / Fax: +31 320 783 100  +31 320 000 000
Email: 

info@artuvet.comTest type: Environmental screening
Date tested: 04/10/2019Test number: 24Customer number: 115895

Serum Test results

Allergens

FleaScreening results: 
POSITIVEA high level of antibodies (IgE) has been found for one or 

more allergens such as pollen from grasses, crops, weeds,  
trees, mites, moulds or yeast.

Flea results: 
POSITIVEA high level of antibodies (IgE) has been found specific 

for fleas.

Positive for allergens, what now?The next step is to expand the screening to identify the allergens. Only after this can an allergen-specific 

immunotherapy - the only causal treatment for atopy - be produced for the patient.
Do I need to send new serum to expand the results?
No, it is not necessary to send new serum.Positive for fleas, what now?A flea bite hypersensitivity reflects type I and type IV hypersensitivity reaction. As immunotherapy only 

works for type 1, the best treatment is a good flea treatment in all seasons of the year.

Environmental screening

  Yes, I would like to expand the screening results

Expand the screening

Date:

Signature:

100% reliable
Expanding the results from the screen has 100% corrolation.

Need any technical help?If you have any questions or if you need support in the diagnosis or treatment 

of a patient, please contact our medical department by phone +31 320 783 111 

or by email info@artuvet.com

Please return this form by email to info@artuvet.com

Hulp nodig?
Als u vragen hebt of als u ondersteuning nodig hebt bij de diagnose of behandeling van een patiënt,
neem dan contact op met onze medische afdeling via telefoon +31 320 783 100 of per e-mail info.nl@nextmune.com



Stap 2 - Gegevens invullen

Materialen kunnen ook telefonisch of per 
e-mail worden besteld. 
Neem contact met ons op: +31 320 783 
100 of info.nl@nextmune.com

Informatie dierenartspraktijk Wilt u materialen bestellen?
Datum: Naam dierenarts:

Postcode en plaats:

Naam dierenartspraktijk:

Telefoon:

Praktijkadres:

E-mail:

Ik wil graag de uitslag ontvangen per:

Beslisboom 
‘Allergie diagnose’

Prijslijst

Artuvetrin® 
Behandeldagboek

Verzendmateriaal 
serumtest

Klantbrochure 
‘Allergie bij huisdieren’

Jeukschaal 

Productinformatie 
voor de dierenartsLand:

  E-mail   Post   Fax

Stuur dit ingevulde formulier samen met het serum op naar: 
Nextmune | Antwoordnummer 5, 8200 VB Lelystad

Informatie dier en eigenaar

Naam eigenaar:

Leeftijd:

Naam dier:

Ras:

Wat zijn de belangrijkste symptomen?

Datum bloedafname:

  Pruritus   Otitis   Respiratoir

 Anders:

  Hond   Kat   Paard   Mannelijk  Vrouwelijk Op welke leeftijd werden de eerste 
symptomen zichtbaar?

Wanneer zijn de symptomen het meest heftig?

Waar zijn de symptomen het meest duidelijk?

Wordt op dit moment medicatie toegediend?

  Lente   Zomer   Herfst   Winter    Het hele jaar

  Binnen   Buiten   Geen verschil

 Ja   Nee

Indien ja, specificeren s.v.p.:

Serumtest
Aanvraagformulier
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