
+

1 + 1
ATOPI-3

Dit zijn de meest voorkomende allergenen en combinaties. U kunt ook andere allergenen bestellen. Zie onze brochure of neem 
contact op met onze verkoopafdeling: + 31 (0)320 783 130.

Stuur dit ingevulde formulier terug per e-mail: vetorder@nextmune.com of fax: +31 0320 256 060

Naam dier:

Datum:

Naam eigenaar:

Batchnummer vorige therapie (indien van toepassing):

Pollen van grassen

  Graspollenmengsel*
  Agropyron repens (Kweek)
  Agrostis gigantea (Hoog struisgras)
  Anthoxanthum odoratum (Reukgras)*
  Bromus inermis (Kweekdravik)
  Cynodon dactylon (Handjesgras)*
  Dactylis glomerata (Kropaar)*
  Festuca pratensis (Beemdlangbloem)
  Holcus Ianatus (Echte witbol)*
  Lolium multiflorum (Italiaans raaigras)
  Lolium perenne (Engels raaigras)
  Phleum pratense (Timotheegras)*
  Poa pratensis (Veldbeemdgras)

Pollen van kruiden en bloemen

  Kruidenpollenmengsel*
  Kruidenpollenmengsel I*
  Kruidenpollenmengsel 2*
  Ambrosia elatior (Alsemambrosia)
  Artemisia vulgaris (Bijvoet)*
  Chenopodium album (Melganzevoet)*
  Leucanthemum vulgare (Margriet)
  Parietaria officinalis (Groot glaskruid)
  Plantago lanceolata (Smalle weegbree)*
  Rumex acetosella (Schapezuring)*
  Rumex crispus (Krulzuring)
  Solidago virgaurea (Guldenroede)*
  Taraxacum officinale (Paardenbloem)*
  Urtica dioica (Brandnetel)*

Pollen van gewassen

  Avena sativa (Haver)
  Brassica napus (Koolzaad)
  Secale cereale (Rogge)
  Triticum aestivum (Tarwe)
  Zea mays (Mais) 

Pollen van bomen en struiken

  Boompollenmengsel I*
  Boompollenmengsel 2*
  Boompollenmengsel 3*
  Aesculus hippocastanum (Kastanje)
  Acer negundo (Esdoorn)*
  Alnus glutinosa (Zwarte els)*
  Betula pendula (Berk)*
  Corylus avellana (Hazelaar)*
  Cupressus sempervirens (Cypres)
  Fagus sylvatica (Europese beuk)*
  Fraxinus excelsior (Gewone es)*
  Ligustrum vulgare (Liguster)
  Olea Europea (Olijf)
  Platanus occidentalis (Plataan)
  Populus alba (Witte abeel)*
  Salix viminalis (Katwilg)*
  Sambucus nigra (Vlier)
  Tilia cordata (Linde)
  Ulmus Americana (Iep)*

Mijten

  Acarus siro (Meelmijt)
  Derm. pteronyssinus (Huisstofmijt)
  Derm. farinae (Farinaemijt)
  Euroglyphus maynei
  Lepidoglyphus destructor (Hooimijt)
  Tyrophagus putrescentiae (Copramijt)

Schimmels

  Schimmelmengsel 1*
  Aspergillus mix*
  Alternaria alternata*
 Aspergillus fumigatus*

  Cladosporium herbarum*

Gist

  Malassezia

Insecten

  Aedes communis (Mug)
  Culex (Mug)
  Culicoides (Knutten)
  Musca domestica (Huisvlieg)
  Periplaneta Americana (Kakkerlak)
  Tabanus (Paardenvlieg)

Epithelia

  Columba palumpus (Duif)
  Epitheliamengsel I*
  Epitheliamengsel 2*
  Equus caballus (Paard)
  Felis domesticus (Kat)*
  Melopsittacus undulatus (Parkiet)
  Mus musculus (Muis)
  Ovis aries (Schaap)

Speciale aanbieding

Ontvang 50% korting op Pet’s Relief® 
ATOPI-3 wanneer u deze met Artuvetrin® 
Therapie bestelt.

Vul hieronder het aantal in 
dat u wilt bestellen.

        Pet’s Relief® 
        ATOPI-3 200 ml

Bijvoorbeeld:
   3    +    3    Pet’s Relief® ATOPI-3
(u ontvangt 6 ATOPI-3 voor de prijs van 3).

 *Voor meer informatie over de
allergenen samenstelling z.o.z.

Let op: individuele allergenen 
kunnen aanwezig zijn in de door u 

gekozen mengsels, z.o.z.

Bestelformulier Artuvetrin® Therapie (10 ml)
Combinatie van 1-4 of 5-8 allergenen

Naam dierenartspraktijk:

Praktijkadres:

Postcode en plaats: Land:



Artuvetrin® Therapie kan maximaal 8 allergenen/allergeenmengels bevatten. Het is mogelijk om de hond te behandelen voor meer 
dan 8 allergenen. Dit betekent dat er 2 aparte therapieën worden samengesteld.

N.B. Op dit bestelformulier staan de meest voorkomende allergenen en combinaties al voorgedrukt. Naast deze allergenen kunt 
u ook andere allergenen bestellen. Informatie over alle door Nextmune leverbare allergenen vindt u in onze brochure. Deze is aan te
vragen met dit bestelformulier (assortimentoverzicht) of via e-mail: info.nl@nextmune.com (NL) of info.be@nextmune.com (BE).

Aanvullende allergenen kunnen ingevuld worden bij ‘Overig’ (individuele testen of therapie).
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Graspollenmengsel

• Handjesgras
• Kropaar
• Reukgras
• Timotheegras
• Echte witbol

Boompollenmengsel 1

• Berk
• Els
• Hazelaar

Boompollenmengsel 2

• Eik
• Beuk
• Iep

Boompollenmengsel 3

• Abeel
• Katwilg
• Es
• Esdoorn

Kruidenpollenmengsel

• Bijvoet
• Brandnetel
• Paardenbloem
• Smalle weegbree

Kruidenpollenmengsel 1

• Bijvoet
• Brandnetel

Kruidenpollenmengsel 2

• Guldenroede
• Melganzevoet
• Paardenbloem
• Schapezuring
• Smalle Weegbree

Schimmelmengsel 1

• Alternaria alternata
• Aspergillus fumigatus
• Cladosporium herbarum

Epitheliamengsel 1

• Cavia
• Hond
• Kat
• Hamster
• Konijn

Epitheliamengsel 2

• Eend
• Gans
• Kip

Aspergillus mengsel

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

Toelichting allergeen mengsels
Selectie van de meest voorkomende allergenen

Overige allergenen Overige (geef het aantal op)

Inzendmateriaal Next+® 
Serum Test 

Brochure assortiments-
  overzicht 

Beslisboom systematische  
benadering jeuk

Kwaddelmeter

Klantbrochure ‘Allergie bij 
de hond’ 

Bestelformulier 
huid/therapie

Huidschrijver zwart 

Huidschrijver blauw
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