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CONSIMȚĂMÂNT PENTRU INRADERMOREACȚIE (TESTAREA DE ALERGENI) 

 
  

1.        Pentru a preveni ca animalul dumneavoastră să nu devină excesiv surescitat sau speriat de procedura 

intradermoreacției, ceea ce poate fi în dezavanatajul rezultatului testării și pentru animalul dumneavoastră, sedarea 

este necesară pentru fiecare pacient. Datorită sedării foarte ușoare, testul trebuie realizat într-o încăpere liniștită în 

absența proprietarilor pentru a nu fi necesară o doză mai mare de sedativ decât s-ar utiliza în mod normal.    1 
2.    Este folosit un sedativ injectabil ( Domitor) pentru a relaxa animalul dumneavoastră și al cărui efect este anulat 

complet printr-o altă substanță injectabilă administrată la sfârșitul procedurii. Sedativul nu este un anestezic; 

animalul dumneavoasrtă o să fie treaz și receptiv pe parcursul întregii proceduri.  Sedativul doar relaxează animalul 

astfel încât să poată sta liniștit pe o parte timp de 30 minute în timp ce este administrat testul.     
3.       Sedativul folosit pentru intradermoreacție este foarte sigur și complet reversibil. Cu toate acestea, în situații 

foarte rare, orice sedativ chiar și cele mai ușoare, pot crea reacții ce pot pune viața în pericol. Dacă animalul 

dumneavoastră suferă de afecțiuni medicale, mai ales probleme cardiace, vă rugăm să alertați un membru al 

personalului medical înainte de începerea procedurii.    
4.   Blana este tunsă pe o suprafață de cca 10 x 21 cm în regiunea toracelui și sunt administrate 35 de injectii în 

piele.  Injecțiile sunt alergeni naturali din mediu si purici, nu alimente, plante de apartament sau obiecte sintetice  

5.       Sub sedare se face tăierea ghearelor la animalele cu gheare lungi, fără costuri suplimentare. Vă rugăm să 

bifați dacă sunteți de acord să se efectueze această manoperă.    
Da______    Nu______   

6.   O sa fie creat un vaccin personalizat pe baza rezultatelor testului de alergeni. Din moment ce vaccinul este un 

produs personalizat, el nu poate fi folosit pentru alt animal. Din momentul plasării comenzii vânzarea este 

finalizată. Vaccinurile nu se pot înlocui și nu se pot returna.    
7.       Din moment ce durează 4-6 luni de tratament cu imunoterapie, până veti vedea primele îmbunătățiri, sunt 

necesare medicamente în această perioadă pentru a menține comfortul animalului dumneavoastră. Se mentionează 

că uneori poate dura până la 9-12 luni până se observă rezultatele vaccinului. Aproximativ 68-85% dintre animalele 

cu imunterapie vor beneficia de rezultate.Dacă animalul dumneavoastră nu prezintă ameliorări notabile după un an 

de imunterapie, este foarte probabil ca injectiile să nu ajute nici pe viitor și ar trebui întrerupte.  
  
  
  
  
Am citit informațiile de mai sus și îmi dau acordul pentru intradermoreacție și imunoterapie/vaccinul cu alergeni.  
  
    
______________________              _____________________               ________ __ 

          Nume in clar                                                               Semnatură                                                 Dată 
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