
Kvalsterskydd i bomull ger absolut bästa sovkomfort

Kvalsterallergi

ACb® Bomull - naturligt 
mjukt mot din hud.
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Mindre allergibesvär i 24 studier*

ACb allergiskydd har 24 studier som visar på:
●   Minskade allergiska besvär hos 88% 

av  patienterna
●   Halverad steroidförbrukning
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INTRAMUSKULÄR ADRENALINPENNA 

Anapen har 33% längre hållbarhet:
- bara 1 recept för 2 getingsäsonger
-    det blir billigare för patienten och 

landstinget
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Ventia

Bruksanvisning
Innan du börjar – kontrollera att alla delar finns med.

Inneåll:  

1. Filterrör
2. DUSTREAM™ uppsamlare
3. Övre lock
4. Nedre lock

  5.   Pipett
  6.   Provlösning
  7.   Testkassett i foliepåse
  8.   Dammsugarmunstyckeadapter

  

3 Ta bort uppsamlaren från dammsugarröret utan
att röra filtret. Sätt det nedre locket (4) i botten
på uppsamlaren så att det sitter fast.  

Om ingen provlinje vid T är synlig 
indikerar det att allergennivån är 
under mätbar nivå. Ingen åtgärd är 
nödvändig. 

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

Om provlinjen är rosa mot röd indi- 
kerar det medelhög allergennivå.    
Vidta åtgärder för att minska aller-
gennivån.

Om provlinjen är mörkröd indikerar  
det hög allergennivå. Vidta åtgärder
för att minska allergennivån.

Vad betyder resulatet?
Jämför färgintensiteten på testlinjen (T) med kontrolllinjen (C) som visas på testkassetten.

Vilka åtgärder 
ska jag vidta?
Om testet har påvisat kvalsteraller-  

gen 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 fil-
ter och upprepa testet.

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 
åtgärder vid kvalsterallergi.

 

 
 

4  Öppna en av provlösningarna genom 
att vrida av vingen och häll lösningen 
i uppsamlaren.

5  Sätt fast det övre locket (3) på toppen  
och skaka lösningen försiktigt under
1 minut.

6  Låt uppsamlaren stå i 4 minuter. Ta 
bort foliepappret på testkassetten och 
lägg den på ett bord. 

7  Ta bort det övre locket. Använd pipetten 
för att suga upp lösning från den övre 
 öppningen av uppsamlaren.

9  Vänta i 10 minuter på att testet ska reagera.   
Om det finns kvalsterallergen i provet, så
kommer en röd eller rosa linje att synas vid
”T”-markeringen. Jämför linjens färgstyrka
med färglinjerna som finns vid ”C”-marke-
ringen.  

1 Sätt in ett filterrör i uppsamlaren.  
Tryck fast uppsamlaren hårt på
dammsugarröret. Om uppsamlaren
inte passar så använd adaptern.
Använd den sida av adaptern som
passar din dammsugare.
 

Utförande

2  Dammsug jämt över fyra ytor    
som motsvarar fyra A4-papper 
(21x29cm). Dammsug under 
30 sekunder på varje yta (totalt
2 minuter). 
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åtgärder vid kvalsterallergi.

 

 
 

4  Öppna en av provlösningarna genom 
att vrida av vingen och häll lösningen 
i uppsamlaren.

5  Sätt fast det övre locket (3) på toppen  
och skaka lösningen försiktigt under
1 minut.

6  Låt uppsamlaren stå i 4 minuter. Ta 
bort foliepappret på testkassetten och 
lägg den på ett bord. 

7  Ta bort det övre locket. Använd pipetten 
för att suga upp lösning från den övre 
 öppningen av uppsamlaren.

9  Vänta i 10 minuter på att testet ska reagera.   
Om det finns kvalsterallergen i provet, så
kommer en röd eller rosa linje att synas vid
”T”-markeringen. Jämför linjens färgstyrka
med färglinjerna som finns vid ”C”-marke-
ringen.  

1 Sätt in ett filterrör i uppsamlaren.  
Tryck fast uppsamlaren hårt på
dammsugarröret. Om uppsamlaren
inte passar så använd adaptern.
Använd den sida av adaptern som
passar din dammsugare.
 

Utförande

2  Dammsug jämt över fyra ytor    
som motsvarar fyra A4-papper 
(21x29cm). Dammsug under 
30 sekunder på varje yta (totalt
2 minuter). 
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5 DROPS 8  Tillsätt 5 droppar i den runda  
på testkassetten. 
Kasta pipetten.

Fold
Indication

Die-Cut
Indication

Bruksanvisning
Innan du börjar – kontrollera att alla delar finns med.

Inneåll:  

1. Filterrör
2. DUSTREAM™ uppsamlare
3. Övre lock
4. Nedre lock

  5.   Pipett
  6.   Provlösning
  7.   Testkassett i foliepåse
  8.   Dammsugarmunstyckeadapter

  

3 Ta bort uppsamlaren från dammsugarröret utan
att röra filtret. Sätt det nedre locket (4) i botten
på uppsamlaren så att det sitter fast.  

Om ingen provlinje vid T är synlig 
indikerar det att allergennivån är 
under mätbar nivå. Ingen åtgärd är 
nödvändig. 

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

Om provlinjen är rosa mot röd indi- 
kerar det medelhög allergennivå.    
Vidta åtgärder för att minska aller-
gennivån.

Om provlinjen är mörkröd indikerar  
det hög allergennivå. Vidta åtgärder
för att minska allergennivån.

Vad betyder resulatet?
Jämför färgintensiteten på testlinjen (T) med kontrolllinjen (C) som visas på testkassetten.

Vilka åtgärder 
ska jag vidta?
Om testet har påvisat kvalsteraller-  

gen 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 fil-
ter och upprepa testet.

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 
åtgärder vid kvalsterallergi.

 

 
 

4  Öppna en av provlösningarna genom 
att vrida av vingen och häll lösningen 
i uppsamlaren.

5  Sätt fast det övre locket (3) på toppen  
och skaka lösningen försiktigt under
1 minut.

6  Låt uppsamlaren stå i 4 minuter. Ta 
bort foliepappret på testkassetten och 
lägg den på ett bord. 

7  Ta bort det övre locket. Använd pipetten 
för att suga upp lösning från den övre 
 öppningen av uppsamlaren.

9  Vänta i 10 minuter på att testet ska reagera.   
Om det finns kvalsterallergen i provet, så
kommer en röd eller rosa linje att synas vid
”T”-markeringen. Jämför linjens färgstyrka
med färglinjerna som finns vid ”C”-marke-
ringen.  

1 Sätt in ett filterrör i uppsamlaren.  
Tryck fast uppsamlaren hårt på
dammsugarröret. Om uppsamlaren
inte passar så använd adaptern.
Använd den sida av adaptern som
passar din dammsugare.
 

Utförande

2  Dammsug jämt över fyra ytor    
som motsvarar fyra A4-papper 
(21x29cm). Dammsug under 
30 sekunder på varje yta (totalt
2 minuter). 
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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

Anafylaxi

INTRAMUSKULÄR ADRENALINPENNA 

Anapen har 33% längre hållbarhet:
- bara 1 recept för 2 getingsäsonger
-    det blir billigare för patienten och 

landstinget

Godkänd för 
2 getingsäsonger

Säsong 2009
maj–sep maj–sep

Säsong 2010

Ventia


