Veterinærdiagnostisk rådgivning for dyrlæger
- gør det rigtige første gang!

DanaLab

Veterinært diagnostisk laboratorium

Invitation til gå-hjem-møde om allergitest
tirsdag den 5. april 2016 kl. 18-19.30 i Fredensborg
Aftensmøde om allergentestning med særlig fokus på SPOT Platinum testen. Er du dyrlæge, studerende
med afsluttet bachelor eller veterinærsygeplejerske med interesse i allergentestning og fodervalg, vil det
glæde os at se dig om aftenen.

DanaLab

SPOT Platinum Elisa testen analyserer reaktion mod 91 allergener. Der testes også for foderreaktioner hos
alle dyr. Alle analyseresultater udmeldes samtidigt, og der kan fremstilles hyposensibilisering til peroralt
eller sublingualt brug. Testresultaterne medfører, at vi kan give dig relevante oplysninger om anvendelige
allergidiæter til opstart af fodertrials.
Agenda
1) Erfaring fra danske dyrlæger med hyposensibiliseringen og foderskifte v/dyrlæge ph.d. Signe Stige Hansen
2) Introduktion til foredragsholder Dr. Robert Cohen fra allergilaboratoriet Spectrum lab vetallergy.com
3) Foredrag ved Dr. Robert Cohen
Praktisk info
Hvornår: Tirsdag d. 5/4-16 kl. 18 - 19.30.
Hvor: Asminderød kro, Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg.
Forplejning: Til mødet serveres kaffe/te og en lille snack.
Pris: 125 inkl. moms pr. person, som skal indbetales til DanaLab konto:6489 0001300689.
Herefter er du registreret. Husk navn, job, dyrlæge/studerende/VSP, telefonnummer og mailadresse.
Tilmelding er bindende og først-til-mølle. Der er begrænset antal pladser!
Tilmeld dig/jer til info@DanaLab.dk
Andet: Hvis du ønsker at købe aftensmad på kroen efter foredraget, så skriv det i mailen senest fredag
d. 25/3. Fast menu tirsdage er stegt flæsk og persillesovs.
Med ønsket om et snarligt gensyn,
På vegne af DanaLab Aps
Signe Stige Hansen (dyrlæge, ph.d.)

Ring 43 42 85 43 eller send en mail til os, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående.

DanaLab Aps er et uafhængigt, veterinærdiagnostisk, dansk laboratorium. Vi hjælper dyrlæger i hele Skandinavien med
at stille diagnoser på baggrund af pålidelige, hurtige og praksisrelevante analyser. Den faglige rådgivning sikrer dyrlægen
overblik over den diagnostiske udfordring. DanaLab blev stiftet af medejer, dyrlæge, ph.d. Signe Stige Hansen.

Detaljeret beskrivelse af de enkelte ydelser og produkter kan findes og downloades på www.danalab.dk.
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