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DanaLab® Aps foredrag maj 2015 

For at markere forestående flytning af laboratorium indbydes du og din praksis hermed til at deltage i et aftenforedrag om 
serologisk allergentestning. 

Foredrag om allergentestning (og- hvis tiden tillader det- lidt om bakterier lejret i biofilm) 

 Titel: serologic allergy testing in the dog, cat and horse 

 Fokuspunkter 
o Fordele og ulemper ved serologiske allergentestninger 
o Hvordan skal svaret tolkes? 
o Hvad er effekten af at måle på foderallergener? 
o Hvordan skal disse foderresultater anvendes korrekt? 
o Hvor lang tid skal der fodres før vi ser effekt hos patienten? 
o Hvordan virker hyposensibiliseringer – og effekten af disse. Sublingual kontra subcutan applikationsmåde 
o Hvad skal vi sige til ejeren, når denne har fået testet dyret med flere forskellige allergentestninger og med 

stor og frustrerende forskel i resultater? Hvad er mulige årsager? 
o Spørgsmål samt erfaringer fra praksis 
o (evt. lidt om autovaccinationer og bakterier i biofilm) 

 

 Dato: onsdag d. 20. maj 2015 kl. 19 – 21 

 Sprog: foredraget holdes på engelsk 

 Sted: Nyrestaurerede Store Kro i Fredensborg. Hotellet har en meget lang historie, og er gennem de sidste år 
restaureret. Det åbnede i 2014 med smukke lokaler og god forplejning. Se evt. www.storekro.com. Der kan 
bestilles overnatning i forbindelse med foredraget 

 Foredragsholder: Dr Mervyn Levin (ph.d., immunolog) 

 Pris: 500 kr inkl. moms pr person 

 Rundvisning på Hotel Store Kro efter afslutning af foredrag 

 Fri parkering 

 Tilmelding: Bindende 
o Deltagelse registreres efter ”først til mølle pricippet” med indbetaling til konto 6489-0001300689 mrk navn 

og evt. praksis 
o IBAN DK1264890001300689 
o SWIFT/BIC: HANDDKKK 
o VAT: DK32782795 
o Mærk venligst indbetaling med dit navn og arbejdssted 
o Såfremt afbud meldes 

 før d. 10.5.15 returneres dit betalte beløb fratrukket adm. gebyr på 100 kr. ex. moms 
 efter d. 10.5.15 returneres beløbet ikke 

 

Med ønsket om at se så mange som muligt i de smukke omgivelser til et praksisrelevant foredrag 

Ring eller mail gerne ved spørgsmål 

 

På vegne af DanaLab Aps 

 

Signe Stige Hansen (dyrlæge, ph.d.) 

http://www.storekro.com/

