
Allergia teszt 

   Allergia
teszt

    kutyáknak

    Minta jelentés

                                                              2018 

oldal 1/9



Allergia teszt kutyáknak minta jelentés

Ez a jelentés elemzi, a 118 leggyakoribb allergént, mindegyiket rangsorolva három féle képen:

1.

 Negatív az allergénre (volt egy reakció.

2.

 Reagál az allergiára, de nem annyira magas, hogy az eredmény pozitív legyen. 

3.

Pozitív a vizsgált allergénre.

Részletes elemzés

Jelenleg 3 Pozitív eredménye van

1. csirke A csirke allergia a leggyakoribb a kutyák körében, ami a csirke húsból származó fehérje okozza.

Az allergiákat a túlzottan aktív immunrendszer okozza, amely az ártalmatlan anyagokat fenyegetésként 

érzékeli. Ez olyan reakciót vált ki, amely magában foglalja az allergiához társuló gyakori tüneteket, 

például viszketés és tüsszentés.

Magas antitestszintek azt jelzik, hogy az állatnak élelmiszer-érzékenysége és intoleranciája van az adott 

élelmiszerekre.

A csirke allergia tüneti okozhatnak kopasz foltokat, krónikus gázképződést, krónikus fülgyulladást, 

cukorbetegséget, rákos megbetegedéseket és fokozott nyalás. Okozhat fájdalmas bőrelváltozásokat, 

mint például bőrfertőzéseket vagy kiütéseket. Étel-intolerancia tünetei a híg széklet, hasi fájdalom és 

nem megfelelően működő emésztőrendszer. Ha egy kutyánál fennáll a csirke allergia vagy érzékenység, 

akkor több kezelési lehetőség is rendelkezésre áll.

A csirke allergiát lehet kezelni az eliminációs diétával, ezzel a kezeléssel megváltoztathatja a kutya 

étrendjét és a kiiktatja a csirkét az étrendjéből. Mindenképpen legyen türelmes, mert több hétig is 

eltarthat, míg javulást tapasztal kedvencénél. Állatorvosi ajánlások, probiotikumok, omega-3 olaj, 

amelyek erősítik a legyengült immunrendszert és védik a bőrt.

Ezenkívül antibiotikumokat lehet előírni, hogy segítsen a másodlagos bőrfertőzésekben.
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Allergia teszt kutyáknak, minta jelentés 

2. Moszat Néha a tengeri moszatot használják, hogy segítsenek a kutyák allergiájában, gyulladt bőr vagy rovarok, 
élősködők

Elriasztására, de vannak kutyák, amelyek érzékenyek rá.

 A moszat intolerancia tünetei közé sorolhatóak, az asztma tünetei: köhögés, légszomj, tüsszögés, és

az orrdugulást. Rágás érintett területeken: szőrhullás, viszketés, rögeszmés nyalás, bőrpír, 

vakaródzás.

A tengeri moszat allergiát lehet kezelni a kortikoszteroidokkal, hogy segítsen a duzzanat 

csökkentésében, és antihisztaminokkal, amelyek csillapítják a viszketést. Ki kell iktatni a kutya 

étrendjéből, azt amire intolerancia gyanús. Ezt követően, a kutya tüneteit csökkennek, körülbelül, 4-6 

héten belül. 

Másodlagos bőrfertőzések mellékhatásai is lehetnek a moszat intolerancia tünetei erre néhány 

állatorvos antibiotikumot ír fel. Egyéb kiegészítők - mint a probiotikumok és az omega-3 olajok - 

ajánlott, hogy segítse az immunrendszert és védje a bőrt.

3. Pulyka A kutyáknál a pulyka allergia kevésbé olyan gyakori, mint a csirke allergia, de azért egyre sűrűbben 

fordul elő, mivel elég gyakran használják a pulykát alapanyagként a kutya tápokban, mert olcsó 

alternatívája a csirkének. Ha egy kutya allergiás a pulykára, ez azt jelenti, hogy van egy túlzott reakciója 

erre fehérje. Amikor az immunrendszer érintkezik az étellel a szervezet tolakodónak véli, és ezzel egy 

időben, egy védekező reakciót indít el, amely allergiás reakció eredményezhet, ez megnyilvánulhat, 

ételallergia vagy étel-intolerancia formájában is. 

Pulyka allergia, hasonló tüneteket okoz, mint a csirke allergiánál. Csalánkiütés, hasmenés, krónikus gáz 

képződés, krónikus fülgyulladás, hányás és szőrhullás foltokban. Következménye lehet még, fájdalmas 

bőrelváltozás, mint kiütések és fertőzések. A pulyka élelmiszer-intolerancia emésztési zavarokat 

okozhat, mint változatos színű és állagú széklet, hasmenés és hasi fájdalom.

Állatorvosok javasolják a helyi kezelést, mint a kortikoszteroidok, vagy antihisztaminok, hogy 

csökkentsék a viszketés és a duzzanat.

A pulyka allergiát lehet kezelni az eliminációs diétával, ezzel a kezeléssel megváltoztathatja a kutya 

étrendjét, kiiktatja azokat a táplálékokat az étrendjéből, amik pulykát tartalmaznak. Ez a kezelés 

több hétig is eltarthat, míg javulást tapasztal kedvencénél. Állatorvosi ajánlások, probiotikumok , 

omega-3 olaj, amelyek erősítik a legyengült immunrendszert és védik a bőrt.

Ezenkívül antibiotikumokat lehet előírni, hogy segítsen a másodlagos bőrfertőzésekben.



Page 3 9



Allergia teszt az állatom

Jelenleg 9 semleges eredménye van

1. Csótány Kutyák lehetnek allergiások vagy asztmások a csótányra, a csótány szőrzetére, ürülékére vagy 
testrészeire. 

                                                                      Tesztünk a német és az amerikai csótány fajt elemzi, ez a két legelterjedtebb fajta. 

Ezek a fajok nem feltétlen közvetlenül kerülnek kapcsolatban a kutyákkal, hanem az az élelmiszer 

feldolgozás során kerül bele a táplálékukba.

A fő tünetei a csótány allergiának, súlyos bőrirritáció és viszketés. További tünetek közé tartozik még a 

tüsszögés, a letargia, a piros és könnyező szem, a kiütések és a bőrvörösség - jellemzően a nyak és az áll 

körül, valamint a lábujjak és a mellső lábaknál. Gyakori tünet még a kényszeres vakarózás, és a túlzott 

hempergés. Fül-irritációk a gyomor-bél problémák.

Az antihisztaminok helyileg történő kezelésével csökkenthetőek a tünetek a viszketések és a duzzanatok, 

gyulladások a bőrön. Azonban néhány kutya nem tolerálja az antihisztamint. A hidrokortizon samponok és 

balzsamok segíthetnek enyhíteni a bőr kellemetlen tüneteit.

Ha a tünetek nem enyhülnek, kortikoszteroid injekciók vagy szájon át adható tabletták is 

ajánlottak. A kortikoszteroidok rövid távú kezelési lehetőségeket biztosítanak, mivel enyhébb vagy

súlyosabb mellékhatásokat okozhatnak.

Immunterápia egy másik kezelési lehetőség. Miután egy teszt megerősíti az allergiát a csótányra, 

injekciós kezelést kaphat a kutya hetente vagy havonta. 

2. A zselatin

                                                      

                                                     Néhány kutya nem képes tolerálni a zselatint. A zselatin intolerancia, a kutya immunrendszere érzékeli,
allergiás reakció alakul ki. Zselatin                                                       

                                                                    általában megtalálható kutya táplálékaiban és étrend kiegészítőkben, amely segít megelőzni az
ízületi gyulladást és egyéb artériás                          
                                                                    betegségeket, erősíti az izmokat és támogatja a szőr növekedését.

                                                                       
                                                                     A Zselatin általában állati testrészekből áll, így az állati fehérjék a szervezetbe kerülve okozhatnak
allergiát, érzékenységet.

A  zselatin  intolerancia  tünetei  közé  tartozik  a  hasmenés,  a  krónikus  gáz,  mancs  harapás,  krónikus

fülgyulladás, fejrázás, csalánkiütés kopasz foltok, köhögés, hányás, kényszeres nyalás, és zihálás. Allergia

legjobb kezeléséhez, megszüntetéséhez, étrend változtatás szükséges, a kutya tüneteit általában 4-6 hét

után csökkeni szoktak. 
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Más kezelési lehetőségek közé tartoznak a kortikoszteroidok, hogy csökkentse a duzzanatokat, és 
antihisztaminok, hogy csillapítsa a viszketést.

Kutyáknál kialakulhat másodlagos bőrfertőzés miatt a zselatin intolerancia, így néhány állatorvos

antibiotikumot ír fel. Egyéb kiegészítők - mint a probiotikumok és az Omega-3 olajok előírhatók,

hogy segítsen az immunrendszer támogatásában és bőrvédelmében.

3. Gyömbér Gyömbér egy természetes gyulladáscsökkentő és arra arra használják, hogy a kutyáknál csökkentsék a 
gyulladást. Okozhat, 

emésztési problémákat, mint puffadást és a gáz képződét.

Gyömbér intolerancia tünetei: kopasz foltok, hasmenés, krónikus gázképződés, krónikus fülgyulladás, 

fejrázás, csalánkiütés, mancs harapás, rögeszmés nyalás. Megszüntetésére étrend változtatás ajánlott, 

mivel ezek közül ez az egyik legjobb kezelési módszer. Hagyja ki teljesen az intoleranciát okozó gyömbért

a kutya étrendjéből, ezt követően a kutya tünetei csökkennek körülbelül 4-6 hét belül. 

Más kezelési lehetőségek közé tartoznak a kortikoszteroidok, hogy segítsen a duzzanat csökkentésére, és antihisztaminok, hogy 
segítsen a viszketés.

Kutyáknál  kialakulhat  másodlagos  bőrfertőzés  a  gyömbér  intolerancia  végett,  így  néhány

állatorvosok antibiotikumot  ír  fel.  Egyéb kiegészítők  -  mint  a  probiotikumok és  az  Omega-3

olajok előírhatók, hogy segítsen az immunrendszer támogatásában és bőrvédelmében.

4. Glükozamin A gyulladásos diszpláziára, fájó gyulladásos ízületekre, vagy más egyéb mozgásszervi gyulladásos 
betegekre gyakran kapják a kutyák,

glükózamin tartalmú tablettát vagy glükózamin tartalmú étrend kiegészítő tablettát vagy zöldkagyló port. 

Ha egy kutya érzékeny a glükózaminra, akkor általában azt jelenti, hogy a szervezete nem tolerálja a 

kagyló bizonyos részeit.

Egyes kutyafajták hajlamosabbak ízületi problémákra és nagyobb valószínűséggel szükséges 

lehet számukra a glükózamin tartalmú táplálék kiegészítők. Ezek a fajták a Golden Retriever, 

német juhász, tacskó, labrador retriever, masztiffok,  rottweiler.
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Tünetei a glukózamin intoleranciának viszkető bőr, nyalás, krónikus gáz, fokozott pigmentáció, 

hasmenés, hányás, ízületi problémák, székrekedés és gyomorgörcsök. Egyes kutyáknál kialakul 

bőrfertőzés vagy a bőrkiütés.

A kímélő étrend ajánlott, mivel ezek közül az egyik legjobb kezelési lehetőség. Eliminációs diéta 

javasolt, amikor is teljesen eltávolítjuk az intoleranciát okozó (glükózamint) a kutya étrendjéből több 

hónapra. Ha ezt követően, a kutya tüneteit csökkennek 4-6 héten után.  

A kutyáknál kialakulhat másodlagos bőrfertőzés miatt a glukózamin intolerancia, így néhány állatorvos 

antibiotikumot ír fel. Egyéb kiegészítők - mint a probiotikumok és az omega-3 olajok - ajánlott, hogy 

segítse az immunrendszert és védje a bőrt.

5. Bárány A meglehetősen gyakori ételallergia a kutyák között. A bárány allergia lehet akár egy élelmiszer allergia 

vagy élelmiszer intolerancia. Az élelmiszer-intolerancia, másrészről, nincs közvetlen köze az 

immunrendszernek, és nem okoz azonnali tünetet. A bárány allergia tünetei lehetnek, köhögés, a krónikus

gáz képződés, hasmenés, fokozott nyalás és csalánkiütés is lehet. Bőrfertőzések vagy bőrkiütés gyakori 

lehetnek. Étel-intolerancia tünetek, mint a hasi fájdalom, változatos széklet, és gurgulázó hangok a 

gyomorban. Állatorvosi javaslatok antihisztaminok és kortikoszteroidok helyileg történő kezelése, hogy 

csökkentse a viszketés és duzzanatot. Eliminációs diéta, az allergiát kiváltó élelmiszert távolítsuk el 

teljesen a kutya étrendjéből. Ez eltarthat néhány hétig, míg változás következik be. Probiotikumok és az 

omega-3 ajánlott, hogy támogassa az immunrendszert és védje a bőrt.

Ha egy kutya szenved másodlagos bőrfertőzésben, antibiotikumokat ajánlott.

6. Gomba

Gomba intolerancia tünetei közé tartoznak, a kopasz foltok, a krónikus gázképződés, hasmenés, fejrázás, 

csalánkiütés, krónikus hólyaggyulladás, köhögés, a fokozott nyalás. A gombára érzékeny kutyáknál 

kialakulhat bőrfertőzés vagy bőrkiütés is.

A kezelése, kortikoszteroidok használata ajánlott, hogy segítse a duzzanat csökkentését, és 

antihisztaminok, hogy csökkentse a viszketést. Másodlagos bőrfertőzések mellékhatásai is lehetnek a 

gomba intolerancia így néhány állatorvos
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antibiotikumot ír fel. Egyéb kiegészítők - mint a probiotikumok és az omega-3 olajok - ajánlott, hogy 

segítse az immunrendszert és védje a bőrt.

7. Olívaolaj Nem túl gyakori a kutyáknál az Oliva olaj intolerancia, de elvétve előfordulhat. Kutyák számára az olaj 
előnyös az egészséges

és az egészséges szőrzet szempontjából.

Ha a kutya érzékeny az Oliva olajra, akkor a tünetei közé tartozhatnak a viszkető, száraz és pikkelyes 

bőr, szőrhullás, hasmenés, laza széklet, heveny váladékozó bőrgyulladás, és emésztőrendszeri 

problémák. Ha a kutya nagyon szenved a fokozott viszketéstől és gyulladástól, állatorvosok előírhatnak 

kenőcsöket vagy gyógyszereket, antihisztaminokat és kortikoszteroidokat. Megszüntetésére eliminációs

diéta javasolt, az allergiát kiváltó élelmiszert távolítsuk el teljesen a kutya étrendjéből. Ez eltarthat 

néhány hétig is, míg változás bekövetkezik. Ezt követően a kutya tüneteit csökkenhetnek, körülbelül 4-6

héten belül. Ha a kutya szenved másodlagos bőrfertőzésben, antibiotikumokat lehet előírni.

8. Sertés Sertés allergia gyakori a kutyák között. 

Sertés allergia kiváltó oka lehet ételallergia, vagy étel-intolerancia. A sertés allergia tünetekei, mint a 

krónikus gáz, csalánkiütés, hangos köhögés, remegés, hányás. Élelmiszer-intolerancia tünetei, mint a hasi 

fájdalmak, gurgulázó a gyomorban, és a változatos széklet.

A  sertés  allergiát  lehet  kezelni  antihisztaminokkal  és  kortikoszteroidokkal,  amelyek  csökkentik  a

duzzanatot és viszketés. Eliminációs diétára is van lehetőség, eltávolítjuk a fehérjéket a kutya étrendjéből

teljesen. Ez a fajta kezelés több hetet vesz igénybe, hogy a tünetek enyhüljenek.

A probiotikumok és az omega-3- is ajánlott, hogy segítsen a bőr védelmében és az immunrendszer 
támogatásában. Ha a kutya

szenved másodlagos bőrfertőzések, antibiotikumokat lehet előírni.
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9. Növényi olaj Sokan előnyben részesítik a kutyák táplálásánál a növényi olajt, egészségügyi előnyei végett.

Tünetei a kutyák, akik reagálnak a növényi olajokra gyomorpanaszuk, hányás és hasmenés 

fordulhat elő. Tünetei növényi olajra, viszkető és érzékeny bőrre, a gázképződés és a 

gyomorpanaszok.

 Ideiglenes kezelési módszerek közé tartoznak a helyileg alkalmazható krémek, mint a antihisztaminok

vagy kortikoszteroidok.

 102 negatív eredménye van 

Mandulaolaj hangyák alma

Banán Árpa tofut

Marhahús Cukorrépa Cékla

Földi szeder Áfonya Bok Choy

Brewer Rice Brokkoli Barna rizs

kelbimbót Hajdina Buffalo / Bison

Fejes káposzta Repceolaj Sárgarépa

Karfiol Zeller Sajt

Csicseriborsó Tyúk tojás Kókuszdió

Tőkehal Csukamájolaj kelkáposzta

Kukorica Kukoricaszirup A gyapotmag olaj

Áfonya Uborka tejcsarnok

Kacsa kacsa tojás

Poratka vagy a House
Dust

Tollak Halétel Fish Stock

Lenmagolaj bolhák Szemek (kenyér)

Fű Zöldbab Zöld ajkú kagyló

Zöldborsó óriási laposhal Házi légy

Kelkáposzta Vörös bab Lecitin

Citrom Lima bab limonén

Makréla Mangó Melasz

Szúnyog lepkék Navy Bab

Zab Zabpehely narancs

Őszibarack Földimogyoró Körte

Ananász Pinto bab Pollen

Burgonya Propilénglikol-n-butil-éter Tök

Nyúl Málna Rizskorpa
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Lazac szardínia Önző

Cirok Szója Spenót

Fallabda Eper
Napraforgó
olaj

Édesburgonya Tápióka tempeh

Dohány Paradicsom Tonhal

Fehér répa Görögdinnye Búza

Savó Fehér rizs jamgyökér

Joghurt Jukka Cukkini

Allergia Test célja, hogy tesztelje, a kutya érzékenységét. A vizsgálat célja, hogy segítsen megismerni a kutya érzékenységét, 

intoleranciáját. Javasoljuk, vitassa meg állatorvosával a kapott eredményeket, hogy megtalálják a legjobb megoldást, ami a legmegfelelőbb

az Ön és kedvence számára. Ez magában foglalhat egy új diétát, bizonyos élelmiszereket és gyógyszereket.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem egy orvosi vizsgálat és nem is egy pontos diagnózis! A vizsgálat eredménye tájékoztató jellegűek, 

javasoljuk, vegye fel a kapcsolatot orvosával eredmények kiértékelése végett. 
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