
	  
	  

Medi-‐Tecs	  mål	  är	  att	  bota	  pälsdjursallergi	  
	  

Vår	  vision	  är	  ett	  samhälle	  där	  pälsdjur	  och	  människor	  kan	  leva	  tillsammans.	  
Sida	  vid	  sida.	  Var	  och	  när	  de	  vill.	  För	  att	  nå	  dit,	  bedriver	  vi	  forskning	  inom	  

diagnostik,	  prevention	  och	  behandling.	  Bland	  annat	  genom	  Allergenius®	  Dog,	  
som	  mäter	  hur	  allergivänlig	  din	  hund	  är	  och	  Allergenius®	  Dog	  Specialschampo	  

som	  gör	  hunden	  mer	  allergivänlig.	  

	  
Lågallergena	  hundraser	  –	  bara	  en	  myt	  
Genom	  vår	  forskning	  har	  vi	  sett	  att	  hundar	  av	  samma	  ras	  kan	  vara	  olika	  allergiframkallande.	  
Det	  kan	  till	  och	  med	  variera	  mellan	  valpar	  i	  en	  och	  samma	  kull.	  Därför	  har	  vi	  lanserat	  
Allergenius®	  Dog,	  som	  mäter	  hur	  allergivänlig	  din	  hund	  är.	  Vi	  hoppas	  också	  att	  vi	  snart	  kan	  
hjälpa	  dig	  att	  hitta	  den	  valp	  som	  du	  tål	  bäst.	  Det	  kommer	  vi	  kunna	  göra	  genom	  att	  matcha	  
din	  allergiprofil	  med	  valpens.	  Fast	  vi	  ger	  oss	  inte	  förrän	  vi	  kan	  bota	  pälsdjursallergi.	  
	  

Allergenius®	  Dog	  –	  mäter	  hur	  allergivänlig	  hunden	  är	  
Allergenius®	  Dog	  är	  en	  ny	  analysmetod.	  Med	  hjälp	  av	  tre	  enkla	  prover	  kan	  vi	  undersöka	  vilka	  
allergen	  din	  hund	  har	  och	  hur	  koncentrerade	  de	  är.	  Provsvaret	  jämförs	  sedan	  med	  andra	  
testresultat	  i	  vår	  databas.	  På	  så	  sätt	  ser	  vi	  om	  hunden	  är	  mer	  eller	  mindre	  allergivänlig	  än	  
genomsnittet.	  (Läs	  mer	  och	  beställ	  testet	  via	  hemsidan:	  www.allergenius.se)	  
	  

Allergenius®	  Dog	  Specialschampo	  –	  för	  en	  mer	  allergivänlig	  
hund	  
Allergenius®	  Dog	  är	  ett	  unikt	  svenskt	  specialschampo	  som	  minskar	  mängden	  allergen	  på	  
hunden.	  Schampot	  återfuktar	  och	  vårdar	  hundens	  hud	  på	  ett	  nytt	  sätt	  och	  ger	  en	  fin	  päls	  
efter	  tvätt.	  Genom	  att	  tvätta	  hunden	  regelbundet	  (1	  gång	  per	  1-‐2	  v)	  kan	  den	  bli	  mer	  
allergivänlig.	  Våra	  första	  test	  visar	  att	  hundens	  allergennivå	  inte	  går	  tillbaka	  till	  den	  
ursprungliga	  utan	  att	  ett	  regelbundet	  användande	  kan	  bidra	  till	  att	  sänka	  hundens	  
allergenutsöndring.	  (Läs	  mer	  och	  beställ	  schampot	  via	  hemsidan	  www.allergenius.se)	  
	  

Din	  allergiprofil	  visar	  vilka	  hundar	  du	  inte	  tål	  
Under	  senare	  delen	  av	  2015	  planerar	  vi	  att	  lansera	  nästa	  produkt	  –	  ett	  blodprov	  som	  visar	  
vilka	  av	  hundens	  sex	  allergen	  som	  du	  reagerar	  mot.	  Blodprovet	  tar	  du	  själv	  hemma,	  snabbt	  
och	  enkelt.	  Med	  provsvaret	  kan	  du	  sedan	  hitta	  en	  hund	  som	  matchar	  just	  din	  personliga	  
allergiprofil.	  
	  



	  

Vaccin	  mot	  pälsdjursallergi	  
Just	  nu	  pågår	  arbetet	  med	  att	  utveckla	  ett	  vaccin	  som	  ska	  bota	  pälsdjursallergi.	  Det	  är	  en	  
helt	  ny	  typ	  av	  immunterapi.	  Tre	  sprutor	  tas	  med	  ca	  en	  månads	  mellanrum	  och	  därefter	  följer	  
en	  extra	  spruta	  längre	  fram.	  Sedan	  är	  hundallergikern	  botad	  för	  all	  framtid.	  Behandlingen	  är	  
snabb,	  enkel	  och	  effektiv.	  På	  sikt	  kommer	  den	  också	  att	  kunna	  användas	  på	  barn	  för	  att	  
förhindra	  att	  de	  utvecklar	  allergi	  mot	  t	  ex.	  hundar.	  Vi	  räknar	  med	  att	  kunna	  lansera	  vaccinet	  
på	  marknaden	  om	  5	  år.	  
	  

Allergenminskande	  produkter	  
Våra	  studier	  visar	  att	  det	  även	  finns	  samband	  mellan	  skötseln	  av	  hunden	  och	  hur	  
allergivänlig	  den	  är.	  Därför	  forskar	  vi	  tillsammans	  med	  ledande	  experter	  inom	  området	  för	  
att	  hela	  tiden	  utveckla	  nya	  produkter	  som	  vetenskapligt	  bevisat	  minskar	  mängden	  allergen	  
som	  hunden	  avger.	  	  
	  
	  

	  
Här	  hittar	  du	  oss	  
	  

www.medi-‐tec.se	  På	  hemsidan	  kan	  du	  läsa	  mer	  om	  vår	  forskning.	  
	  

www.allergenius.se	  På	  hemsidan	  hittar	  du	  våra	  produkter	  och	  hjälpsam	  information	  till	  
dig	  som	  allergiker.	  Vi	  har	  även	  gästbloggare	  som	  varje	  vecka	  berättar	  om	  sina	  erfarenheter	  
som	  allergiker	  med	  hund.	  	  
	  

Facebook	  Genom	  att	  följa	  oss	  på	  Facebook	  håller	  du	  dig	  uppdaterad	  på	  vår	  forskning	  och	  
alla	  våra	  aktiviteter.	  	  
	  

Nyhetsbrev	  På	  båda	  våra	  hemsidor	  kan	  du	  anmäla	  dig	  till	  vårt	  nyhetsbrev	  för	  att	  få	  
information	  om	  våra	  aktiviteter	  via	  mejlen.	  	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Vi	  forskar	  inom	  prevention,	  diagnostik	  och	  behandling	  av	  pälsdjursallergier.	  


