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Ofnæmispróf
Takk fyrir að kaupa
Ofnæmisprófið þitt frá okkur!
Vinsamlegast fylgdu eftirfarandi
leiðbeiningum um notkun
ofnæmisprófsins...
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Prentaðu þetta
eyðublað út
Prentaðu þetta
eyðublað út og fylltu
út upplýsingarnar
þínar.

Taktu sýni
Taktu hárssýni af
þér, merktu
greinilega og
innsiglaðu það á
öruggan hátt.

Sendu eyðublaðið
og sýnið þitt
Sendu okkur
hárssýnið þitt með
þessu eyðublaði.

SENDIÐ EYÐUBLAÐIÐ OG HÁRSSÝNIÐ TIL:
Allergy Test
Höfðatorg
Katrínartún 2
105 Reykjavík, ÍSLAND

Vinsamlegast fylltu út eyðublaðið með
hástöfum á ensku með svörtum penna
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PERSÓNULEGAR UPPLÝSINGAR

Vinsamlegast

skráið

upplýsingar

um

viðkomandi

einstakling(a) sem á að rannsaka...
Einstaklingur 1 (Ef keypt var sjálfstæðis próf):
Titill:

Fornafn:

Föðurnafn:

Fæðingardagur:

DD/MM/YY

Föðurnafn:

Fæðingardagur:

DD/MM/YY

Föðurnafn:

Fæðingardagur:

DD/MM/YY

Föðurnafn:

Fæðingardagur:

DD/MM/YY

Einstaklingur 2 (Ef keypt var fyrir pör eða fjölskyldu):
Titill:

Fornafn:

Einstaklingur 3 (Ef keypt var fyrir fjölskyldu):
Titill:

Fornafn:

Einstaklingur 4 (Ef keypt var fyrir fjölskyldu):
Titill:

02

Fornafn:

PÖNTUNIN ÞÍN Vinsamlegast sláðu inn pöntunarupplýsingarnar og netfangið þitt til að fá niðurstöðurnar
sendar til þín...

Nafn:

Vefpöntunarnúmer:

AT -

Heimilisfang:
Póstnúmer:

Netfang:

Kaupdagur:

DD/MM/YY

VINSAMLEGAST LESIÐ VANDLEGA:
Við þurfum aðeins 5-7 hár sem eru að minnsta kosti 3 sm (1 tomma).
Við skoðum öll hár, það þarf ekki að vera hár af höfðinu.
Fullkomið væri að fá ræturnar með hárssýnunum, en við skiljum að það getur verið sársaukafullt
fyrir marga að rífa hár frá rót. Ef þú ætlar að klippa hárssýnin, vinsamlegast reyndu sem best
að klippa eins nálægt rótinni og hægt er.
Að lokin væri best ef hárssýnið væri sett í vel innsiglaðan grippoka til að tryggja að hárið verði
þurrt og öruggt við flutning.
Vinsamlegast athugaðu að hárssýnin sé vandlega merkt.
Settu hárssýnin í poka og þetta eyðublað í umslag.

Við stefnum á að skila öllum niðurstöðum sem við finnum innan 7-10 virkra daga (frá
móttökudegi hjá prófunarmiðstöð.
Vinsamlegast vertu viss um að sendingarkostnaðurinn sé greiddur fyrir fram. Vitlaust burðagjald
getur valdið miklum töfum á vinnslutíma. Auk þess ber The Intolerance Testing Group enga
ábyrgð á öllum gjöldum og pakkinn getur verið sendur til baka.
Vinsamlegast ekki senda hárssýnin í álpappír eða öðrum málmumbúðum .
Vinsamlegast ekki senda aðra hluti í sama poka og hárssýnin eru í þar sem þetta gæti haft áhrif
á niðurstöðurnar.
Við prentum ekki neinar skýrslur. Það eina sem við þurfum eru hársýnin þín til að rannsaka þau
og svo sendum við niðurstöðurnar sem við finnum út frá sýnunum.

Ef hjálpar vantar, endilega heimsæktu heimasíðu okkar og hafðu beint samband við okkur í gegnum tölvupóst eða netspjallið okkar...

Netfang: info@allergytest.is | Vefsíða: www.allergytest.is

