
 

Alergia na krmivo – nový prístup 

Vyberte najlepšiu komerčnú diétu pre alergických psov a mačky s použitím našich 
nových testov 

Cani-DIAL • Feli-DIAL 

 Alergia je chronické, komplexné a multifaktoriálne ochorenie 

 Jedným z prvých diagnostických krokov je potvrdiť / vylúčiť alergiu na krmivo 

 Vybrať vhodnú diétu je výzvou pre veterinára, rovnako ako aj pre majiteľa 

 
 
 
 
 
 

 
Cani-DIAL / Feli-DIAL sú vysoko špecifické imunoblotové testy: 

1. Deteguje špecifické imunoglobulíny E (IgE), ktoré sa tvoria u psov alebo mačiek 
proti alergénom (proteínom), ktoré sa nachádzajú v mnohých komerčných 
krmivách. 
2. Potrebná je len vzorka séra. 
3. Spoľahlivý a špecifický test technológiou Western Blotu. 
4. Proteíny diéty sa extrahujú, na gele rozdelia na základe molekulárnej hmotnosti 
a prenesú na membránu (blot).  Tá sa inkubuje so sérom. Pokiaľ sú prítomné 
zvýšené hladiny protilátok, naviažu sa na zodpovedajúci proteín – na membráne sa 
zobrazí špecifický čierny prúžok. Na túto diétu je zviera senzibilizované. To 
znamená, že by nemala byť použitá ako eliminačná diéta. 

#1 ukazuje senzibilizáciu na regulérnu diétu 
#2-5 sú ďalšie testované komerčné diéty 

#5 nevykazuje reakciu – krmivo je vhodné ako eliminačná diéta 

Ako si objednať tento nový test? 
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Pokiaľ predpokladáte alergiu na krmivo,  
Cani-DIAL / Feli-DIAL vám pomôže určiť: 

 či je zviera senzibilizované na v súčasnosti 
skrmovanú diétu 

 ktorú z 5 alebo 10 komerčných diét  
zo zoznamu bude zviera s najväčšou 
pravdepodobnosťou tolerovať 

 

 

Vzorka 1 ml séra 

Vyhľadajte si dostupné 

krmivá v zozname 

www.laboklin.sk / 

Služby /Testy krmív pri 

alergiách 

Vyplňte objednávkový 

formulár a vypíšte 5 

alebo 10 diét zo 

zoznamu, ktoré chcete 

otestovať 

Pošlite vzorku séra 

spolu s objednávkovým 

formulárom do 

LABOKLINu 


