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Om provlinjen är ljust rosa indikerar i
det en låg allergennivå. Ingen åtgärd
är nödvändig.

Om testet har påvisat kvalsterallergen kan du upprepa testet på ett
annat ställe i hemmet. Rengör och
torka uppsamlare och lock om du
gör ett andra test. Sätt i ett rent filter och upprepa testet.

Om provlinjen är rosa mot röd indikerar det medelhög allergennivå.
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Det är många åtgärder man kan
vidta för att minska allergennivån.
Inrikta åtgärderna på sängen och
ventilationen. På medeca.se finner
du utförlig information och råd om
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Om provlinjen är mörkröd indikerar
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för att minska allergennivån.

Anapen 0,3 mg injektionspenna. Indikation: Akutbehandling vid akuta allergiska reaktioner. Receptbelagt. För fullständig information se www.fass.se.
Datum för senaste översyn: Anapen 0,3 mg 08/2008, Epipen 0,3 mg 09/2008. Medeca Pharma AB Box 24005 750 24 Uppsala

www.medeca.se

