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Serviços de 
diagnóstico  
e imunologia

LetiLab

como referência em 
Dermatologia  
e Imunologia 

20
anos

Á R E A D E 
A L E R G I A

• Especialistas em Dermatologia
• Inovadores no diagnóstico  

e Imunoterapias
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AGENTES ALERGÉNICOS DE EXTERIOR: 
incluem os pólenes das gramíneas, ervas 
daninhas e árvores mais comuns na nossa 
área geográfica.

Rastreio ambiental 

Constitui a primeira etapa assim que tivermos o diagnóstico clínico da dermatite atópica no cão e no gato. 
Baseia-se na determinação das IgE específicas face a agentes alergénicos ambientais separados em dois 
grupos:

Painel ambiental (24 agentes alergénicos): 

Permite identificar individualmente os agentes alergénicos envolvidos na dermatite atópica através da 
deteção das IgE específicas por agente alergénico com o objetivo de obter uma proposta de imunoterapia.

Além disso, existe a possibilidade de realizar painéis específicos reduzidos após a realização de um Rastreio 
ambiental, como são o Painel ambiental exterior (12 agentes alergénicos•) ou o Painel ambiental interior 
(10 agentes alergénicos•)

AGENTES ALERGÉNICOS DE INTERIOR: 
incluem ácaros do pó, ácaros do 
armazenamento, fungos Malassezia  
e pulgas.

Pólenes de 
gramíneas

Pólenes de  
ervas daninhas

Pólenes 
 de árvores Ácaros Fungos

• Fléolo Dáctilo 
Poa-comum

• Azevém
• Relva-comum

• Azeda
• Tanchagem
• Ansarina-branca
• Dente-de-leão
• Parietária

• Bétula
• Oliveira
• Cipreste
• Plátano-

de-sombra

• Dermatophagoides farinae
• Dermatophagoides 

pteronyssinus
• Tyrophagus putrescentiae
• Lepidoglyphus destructor
• Acarus siro

• Aspergillus fumigatus
• Penicillum notatum
• Alternaria

• Pulga

• Malassezia

Amostra necessária: 3 ml de sangue / 1,5 soro ou plasma  ︱  Resultado do teste: 48-72 h

Amostra necessária: 3 ml de sangue / 1,5 soro ou plasma  ︱  Resultado do teste: 48-72 h

A L E R G I A

24 
agentes 

alergénicos

Painel

Alergia ambiental 

A alergia é a reação de hipersensibilidade a uma partícula (agente alergénico) 
que é inalada ou ingerida. O diagnóstico da alergia é um processo complexo 
e o nosso objetivo é, através dos testes serológicos, determinar os níveis de IgE 
circulantes para determinar a composição da imunoterapia.
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Os hidrogéis são estruturas tridimensionais, hidrófilas, poliméricas capazes de 
reter grandes quantidades de água. A hidratação das proteínas (IgE) permite:

• Modificar ligeiramente a sua estrutura para expor melhor os seus pontos 
de ligação ao agente alergénico da placa de ELISA 

• Aumentar a sua reatividade para melhorar a sua deteção.

O que é a tecnologia  
Hydrogel system® da Heska?

Ácaros Fungos Pólenes de árvores:

Tyrophagus putrescentiae
Dermatophagoides 
pteronyssinus
Dermatophagoides farinae
Acarus siro

Aspergillus niger
Alternaria alternata
Penicillium notatum

Pinus sp.
Platanus hibrida
Betula alba
Olea europaea
Cupresus sp.

Pólenes de gramíneas Pólenes de ervas daninhas: 
Phleum pratense
Lolium perenne
Cynodon dactylon

Ligustrum vulgare
Taraxacum vulgare
Rumex crispus
Plantago lanceolata
Urtica dioica
Chenopodium álbum
Artemisia vulgaris
Ambrosia elatior
Parietaria officinalis

Painel ambiental Allercept felino (24 agentes alergénicos):  

Teste serológico específico por agente alergénico para o gato. Permite identificar individualmente os 
agentes alergénicos envolvidos na dermatite atópica através da deteção das IgE específicas por agente 
alergénico com o objetivo de obter uma proposta de imunoterapia.

Nos testes serológicos específicos por agente alergénico são medidas as IgE e, como consequência, se o 
gato pode apresentar uma quantidade de IgE circulantes baixa, entre 30-50% dos casos têm resultados 
negativos nos testes. Por isso, no caso do gato, é aconselhável a realização do Painel Allercep felino que 
contém a tecnologia Hydrogel system®.

Amostra necessária: 3 ml de sangue / 1,5 ml de soro ou plasma   ︱  Resultado do teste: 7-10 dias
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Alergia alimentar 

AGENTES ALERGÉNICOS  
DE ORIGEM VEGETAL

AGENTES ALERGÉNICOS  
DE ORIGEM ANIMAL 

Amostra necessária: 3 ml de sangue / 1,5 ml de soro ou plasma   ︱  Resultado do teste: 48-72 h

Amostra necessária: 3 ml de sangue / 1,5 ml de soro ou plasma  ︱  Resultado do teste: 48-72 h

O método de eleição para o diagnóstico da alergia alimentar é a dieta de eliminação e posterior provocação. 
O teste serológico é um método complementar que permite identificar componentes antigénicos da dieta, 
que podem induzir hipersensibilidade no animal, para a sua eliminação posterior.

Painel alimentar 

Permite detetar as IgE específicas face a proteínas alimentares de forma individualizada. Existem dois painéis 
alimentares com diferente quantidade de agentes alergénicos a testar:

Foram selecionadas de forma rigorosa as proteínas mais comuns incluídas nas dietas comerciais para cães  
e gatos.

Painel alimentar  
(12 agentes alergénicos):

1. Vitela

2. Frango

3. Porco

4. Ovo

5. Leite

6. Peixe

7. Borrego

8. Trigo

9. Soja

10. Batata

11. Arroz

12. Milho

12  
alimentos

Painel

+

Veja o vídeo para obter mais informações sobre a alergia alimentar.

Rastreio alimentar 

Este teste permite detetar as IgE específicas face a determinadas proteínas, separadas em dois grupos:

Painel alimentar 24 
Painel

Painel pós-alimentar ampliado  
(12 agentes alergénicos):

13. Peru

14. Pato

15. Coelho

16. Cavala

17. Truta

18. Salmão

19. Cenoura

20. Ervilhas

21. Batata-doce

22. Feijão-verde

23. Cevada

24. Aveia

12  
alimentos

Painel
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Rastreio completo (ambiental e alimentar): 

Baseia-se na determinação das IgE específicas face a agentes alergénios ambientais e alimentares separados 
em quatro grupos:

AGENTES ALERGÉNICOS  
AMBIENTAIS DE INTERIOR

AGENTES ALERGÉNICOS  
ALIMENTARES / ANIMAL 

AGENTES ALERGÉNICOS  
ALIMENTARES / VEGETAL

AGENTES ALERGÉNICOS  
AMBIENTAIS DE EXTERIOR

Painel completo (ambiental e alimentar): 

O painel completo permite detetar as IgE específicas face a 24 agentes alergénicos ambientais e 24 proteínas 
alimentares. 

Alimentar
24 agentes alergénicos 24 agentes alergénicos

Ambiental

agentes 
alergénicos

1. Vitela 
2. Frango 
3. Porco 
4. Ovo 
5.  Leite 
6. Mix peixes*
7. Borrego 
8. Peru 
9. Pato 
10. Coelho
11. Truta
12. Salmão

13. Trigo
14. Soja
15. Batata
16. Arroz
17. Milho
18. Cenoura
19. Ervilhas
20. Batata-doce
21. Feijão-verde
22. Cevada
23. Aveia
24. Tapioca

Proteína  
animal

Proteína  
vegetal

20. D. farinae
21. D. pteronyssinus
22. T. putrescentiae
23. L. destructor
24. A. siro

Ácaros

15. Penicillium
16. Aspergilius
17. Alternaria
18. Malassezia spp.

19. Pulga

Fungos
Gramíneas
1. Fléolo
2. Dáctilo
3. Poa-comum
4. Relva-comum
5. Azevém

Pólenes de:

Árvores:
11. Bétula
12. Oliveira
13. Cipreste
14. Bananeira

Ervas daninhas
6. Azeda
7. Tanchagem
8. Ansarina-

branca
9. Dente-de-

leão
10. Parietária

* Bacalhau, linguado, pregado, cavala e atum.

Amostra necessária: 3 ml de sangue / 1,5 ml de soro ou plasma  ︱  Resultado do teste: 48-72 h

Amostra necessária: 3 ml de sangue / 1,5 ml de soro ou plasma  ︱  Resultado do teste: 48-72 h
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Teste de saliva de pulga: 

Este teste permite a deteção das IgE específicas face à saliva da pulga, tanto no cão como no gato. É um 
teste que pode permitir a confirmação da dermatite alérgica à picada de pulga (DAPP).

Amostra necessária: 1 ml de soro/ plasma  ︱  Resultado do teste: 7-10 dias

Amostra necessária: 3 ml de sangue / 1,5 ml de soro ou plasma  ︱  Resultado do teste: 7-10 dias

Teste de reatividade ao alimento: 

O teste de reatividade ao alimento identifica as diferentes reações imunitárias que são produzidas em relação 
a cada um dos alimentos testados (12 proteínas animais e 12 proteínas vegetais).

O que indica o teste?
• Os resultados são expressos em FRT (Food reaction unit) e os valores mais baixos indicam as proteínas 

toleradas pelo animal. 
• A partir das proteínas toleradas recomenda-se a realização de uma dieta caseira ou comercial durante 

pelo menos 4 semanas.
• Se a melhoria for significativa, poderão introduzir-se novos alimentos dos indicados pelo teste.

I N T O L E R Â N C I A 
A L I M E N TA R

Proteína  
animal

Co
el

ho

O
vo

Tr
ut

a 
do

 
rio Bo

rre
go

Pe
ru

Sa
lm

ão

Po
rc

o

Fr
an

go

Pe
ix

e

Vi
te

la

At
um

Le
ite

FRT 1 4 9 10 12 13 15 18 18 30 24 32

Proteína 
vegetal

Ce
no

ur
a

M
ilh

o

So
ja

Er
vi

lh
as

Ar
ro

z

Tr
ig

o

Av
ei

a

Ba
ta

ta
-

do
ce

Ce
va

da

Ba
ta

ta

Le
ve

du
ra

Fe
ijã

o-
ve

rd
e

FRT 8 8 10 12 12 13 14 16 20 36 92 119
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ALIMENTAR 

Rastreio ALIMENTOS
O resultado é  

se é positivo ou negativo

Painel ALIMENTOS
Permite identificar individualmente 

os agentes alergénicos

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

TR
A

TA
M

EN
TO

•Proteína de origem ANIMAL 
•Proteína de origem VEGETAL

Rastreio 
COMPLETO

 
agentes 

alergénicos

(alimentar e 
ambiental sem 
rastreio prévio)

Pode iniciar-se com um rastreio ou diretamente pelos painéis

INTOLERÂNCIA 
ALIMENTAR  

Teste de 
REATIVIDADE 
AO ALIMENTO

AMBIENTAL 

Painel AMBIENTAL  
Permite identificar individualmente  

os agentes alergénicos

Painel  
DE AGENTES 

ALERGÉNICOS 
FELINO 

(HESKA®)

24*** 

agentes 
alergénicos

Painel

Pode iniciar-se com um rastreio ou diretamente pelos painéis

ALERGIA

Rastreio AMBIENTAL
O resultado é se é positivo 

ou negativo
•Agentes alergénicos de INTERIOR
•Agentes alergénicos de EXTERIOR

10  
agentes 

alergénicos

Painel  
INTERIOR

12  
agentes 

alergénicos

Painel 
EXTERIOR

IMUNOTERAPIA
ORAL

IMUNOTERAPIA
SUBCUTÂNEA

*   Vitela, Trigo, Batata, Frango, Milho, Ovo, Porco, Arroz, Leite, Borrego, Soja, Peixe.
* *  Vitela, Trigo, Batata, Frango, Milho, Ovo, Porco, Arroz, Leite, Borrego, Soja, Peixe, Peru, Pato, Coelho, Cavala, Truta, Salmão, Cenoura, 

Ervilhas, Batata-doce, Feijão-verde, Cevada, Aveia.

** *  Rabo-de-gato, Dáctilo, Poa-comum, Grama-comum, Azevém Penicillium, Aspergilius, Alternaria, Malassezia spp., Pulga, Azeda, Tanchagem, 
Ansarina-branca, Dente-de-leão, Parietária, D. farinae, D. pteronyssinus, T. putrescentiae, L. destructor, A. siro, Bétula, Oliveira, Cipreste, 
Bananeira.

IMUNOTERAPIA 

12*  

alimentos

Painel

24** 
 
alimentos

Painel

DIETA DE ELIMINAÇÃO 
 (COMERCIAL OU CASEIRA)

Confirmação dos alimentos  
positivos:

PAINEL DE ALIMENTOS
DE 12 A 24
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I M U N O T E R A P I A

*VER ESTUDO:

Porque é que a imunoterapia é a escolha para o tratamento da 
dermatite atópica?
• A imunoterapia é um tratamento único e individualizado, desenvolvido especificamente para cada 

doente.

• A hipossensibilização é o tratamento de eleição recomendado pela OMS, uma vez que não é um 
tratamento sintomático, dado que a imunoterapia está direcionada especificamente para a causa do 
problema. O seu objetivo é melhorar significativamente ou curar totalmente os sintomas da dermatite 
atópica. 

• A nova geração de Letivet® contém tecnologia especificamente desenvolvida para veterinária: tecnologia 
Vet específica. Esta contém a concentração de agentes alergénicos ideal para maximizar a sua eficácia e 
segurança na espécie canina. 

• O fabrico dos extratos é realizado na unidade de produção da LETI Pharma. Somos especialistas em 
ácaros, graças às nossas próprias explorações.

• É um tratamento altamente seguro.

• É um tratamento económico a longo prazo.

Fatores de êxito na imunoterapia
• Para conseguir a máxima eficácia do tratamento, os agentes alergénicos foram selecionados com base na 

história clínica do animal, no ambiente em que vive e na relevância clínica dos agentes alergénicos.

• Doentes com sensibilidade a um número limitado de agentes alergénicos.

• Cumprimento correto do protocolo de tratamento.

• Alta qualidade dos extratos alergénicos.

• Controlo de outras alergias e/ou infeções secundárias.

• Cerca de 60 % dos animais tratados com imunoterapia não necessitam de outro tratamento farmacológico 
e cerca de 34 % reduzem os tratamentos significativamente.* 

• A maior parte dos doentes começa a sentir uma melhoria entre os 3 e os 6 meses após o início do 
tratamento. No entanto, alguns necessitam de um tratamento mais prolongado. Por isso, é aconselhável 
manter o tratamento durante 12 meses, antes de avaliar definitivamente a melhoria do quadro clínico.

A imunoterapia específica por agente alergénico consiste na administração 
de doses crescentes de um agente alergénico em intervalos de tempo predefinidos, 
para melhorar os sintomas causados pelo agente alergénico responsável.
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A linha LETIVET® de imunoterapias inclui tratamentos subcutâneos (Letivet Retard), 
de aplicação oral (Letivet Oral) , para o tratamento da dermatite atópica.

LETIVET® Retard

Imunoterapia de aplicação subcutânea que inclui os extratos alergénicos de maior qualidade e pureza, 
produzidos pelos laboratórios LETI Pharma. 
A concentração proteica, assim como o regime de administração, foram adaptados aos animais de estimação.

Protocolo

Semana Frasco Dose (ml)
1 Frasco A 0,1
2 Frasco A 0,3
3 Frasco A 0,5
5 Frasco B 0,1
7 Frasco B 0,3
9 Frasco B 0,5
12 Frasco C 0,1
15 Frasco C 0,3
18 Frasco C 0,5
22 Frasco C 0,8
26* Frasco C 0,8
30 Frasco C 0,8

Protocolo

Mês Frasco C
1 0,8 ml
2 0,8 ml
3 0,8 ml
4 0,8 ml
5 0,8 ml
6 0,8 ml
7 0,8 ml
8* 0,8 ml

Protocolo

Semana Frasco C
1 0,1 ml
2 0,2 ml
3 0,4 ml
4 0,6 ml

Mês Frasco C
1 0,8 ml
2 0,8 ml
3 0,8 ml
4 0,8 ml
5 0,8 ml
6* 0,8 ml

Regime de início convencional Regime de início “Rapid induction” Regime de manutenção

*Solicitar o tratamento de manutenção
*Solicitar o tratamento  

de manutenção

*Solicitar o 2.º tratamento  
de manutenção.

• Regime de início 
convencional:  
Semanalmente no primeiro 
mês. A seguir, o regime vai 
sendo espaçado para semanas 
alternas e a cada 2-3 semanas 
até chegar a um regime 
mensal a partir do 5.º mês.

• Duração do início 
convencional:  
7 meses.

• Regime de início “Rapid Induction”:  
Semanalmente no primeiro mês e 
mensalmente a partir do 2.º mês.

• Duração do início “rapid induction”:  
7 meses.

• Duração da 
manutenção:  
8 meses.
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IImunoterapia de início Imunoterapia de manutenção

• Duração do início: 6 meses Duração da manutenção: 9 meses

LETIVET® Oral

A imunoterapia oral é oferecida como alternativa à administração subcutânea. Este tipo de apresentação 
oferece vantagens relativamente à injetável como a comodidade de administração para o tutor e menos 
reações adversas, entre outras.

A imunoterapia oral é um tratamento eficaz, seguro e de fácil 
administração no gato.

A IMUNOTERAPIA ORAL REDUZ 
SIGNIFICATIVAMENTE OS NÍVEIS  
DE IgE NOS 3 MESES POSTERIORES 
AO INÍCIO DO TRATAMENTO.* 

*VER ESTUDO:

Protocolo

12 13
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9
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Que medicamentos devo suspender para poder 
fazer testes de alergia? Os corticoides via sistémica e a 
ciclosporina devem ser suspensos por 3-4 semanas. Os corticoides 
tópicos e inalatórios deve ser suspensos por 7 a 10 dias.

Que medicamentos pode estar a tomar para poder fazer 
os testes de alergia? Oclacitinib e lokivetmab não interferem nos testes 
de alergia. Também podem ser administrados anti-histamínicos e antibióticos.

Que idade mínima deve ter um animal para realizar os testes 
de alergia? 1 ano.

Que tipo de amostra posso enviar para os testes de 
alergia? Soro, plasma ou sangue total (1,5 ml de soro ou 3 ml de sangue 
total). Pode utilizar qualquer tipo de tubo (tubo seco, tubo EDTA, tubo 
heparina).

Quanto tempo demora a criar uma imunoterapia?  
3-4 semanas desde o pedido

A imunoterapia pode ser combinada com medicamentos?
Sim, a imunoterapia pode ser combinada com qualquer medicamento.

Posso administrar outras vacinas se estiver a tomar 
imunoterapia? Sim, mas devemos evitar fazê-lo no mesmo dia.

Porque é que o transporte das imunoterapias não é realizado 
sob refrigeração? Viajam a uma temperatura controlada (<25 °C). As proteínas 
que têm imunoterapias são estáveis desde que não ultrapassem os 52 °C por várias 
horas.

Durante quanto tempo é recomendado manter a imunoterapia?
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é recomendado um mínimo de  
3-4 anos.

Quando a imunoterapia for interrompida por 
um longo período de tempo, como deve ser 
retomada? Se a imunoterapia for suspensa por mais de 6 meses,  
o protocolo de iniciação deve ser iniciado. Se a suspensão for inferior a  
6 meses, é retomada com o protocolo mensal.

FAQ
FREQUENTES

PERGUNTAS

12 13
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Porque é que a LetiLab é o seu Serviço 
de Diagnóstico Veterinário de Alergia?

Na LetiLab, graças ao bloqueio das IgE anti-CHO, não se obtêm 
resultados falsos positivos relativamente aos pólenes, o que permite 

selecionar os agentes alergénicos clinicamente relevantes para  
incluí-los na imunoterapia.

Os hidratos de carbono (CHO) podem dar resultados falsos positivos 
nos testes da alergia. Por isso, é importante bloqueá-los com técnicas 

laboratoriais.

Mais informações:  

A LetiLab oferece soluções completas para  
o diagnóstico e tratamento da dermatite atópica

Somos uma referência  
em Dermatologia e Imunologia 

desde há 20 anos

Fabricamos 
imunoterapias 

próprias

Somos 
inovadores

Somos especialistas  
em ácaros

Somos 
assistentes

Avaliados por estudos  
e publicações científicas
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*Consulte-nos para outros serviços de entrega.

Envio de amostras

Por telefone, solicite a recolha de amostras na sua clínica à NACEX.
NACEX: 93 223 86 20 - Agência: 820  - N.º de registo 2208
Transporte GRATUITO.

Seguimento de vacinas
Pode saber em que estado de fabricação se encontra a sua vacina e a data aproximada de entrega na zona 
de clientes da nossa página web.

Serviço de assessoria
Pode consultar as dúvidas sobre o caso e sobre os 
resultados de Oncologia, Leishmaniose, Dermatologia 
e Nutrição clínica através do Serviço de assessoria 
PERGUNTE AO ESPECIALISTA.

Se tem casos complicados e precisa de ajuda, ligue-nos ou 
envie-nos um e-mail com as fotografias e a descrição do mesmo.

T. 93 584 33 88    
saludanimal@leti.com

Toda a informação em: www.leti.com/animalhealth

Como trabalhar connosco?

Resultados e faturas
O envio de resultados e faturas é feito através de correio eletrónico e pode consultá-los e descarregá-los 
na nossa página web www.leti.com/animalhealth.

Formulário de pedido 
Descarregue o formulário de pedido na nossa página web 
e preencha os dados e a história clínica.

Pode solicitar-nos o material para o envio 
de amostras de forma gratuita. 

Se nunca trabalhou connosco, não se esqueça 
de solicitar o registo de cliente através do nosso 
endereço de email ou por telefone.

 Consulte na nossa página web

www.leti.com/animalhealth: Guía de recolha de amostras · Resultados · Faturas

 ENVIO: Solicite por telefone à NACEX a recolha da amostra na sua clínica. NACEX: 800 200 077 - Agência: 0820. Cliente: 2.208

 LetiLab: Gran Via de les Corts Catalanes, 184 5ª Planta · 08038 Barcelona
 T. 93 584 33 88 · saludanimal@leti.com

Anamnese dermatológica

Inicio do problema:

Prurido?  NÃO  SIM  Estacional  Não estacional Intensidade
de 0 a 10:

Responde a glucocorticoides?  SIM  NÃO  Não se sabe

Tratamentos prévios e resposta: 

Quadro clínico

Lesões: Distribuição das lesões:

 Eritema  Descamação  Alopecia

 Pápulas  Liquenificação  Nódulos

 Pústulas  Úlceras  Placas

 Colaretes  Vesículas

Lesões Tumorais:

 Excisão completa  Linfoadenopatía

 Excisão parcial  Múltiple / Solitario

 Suspeita clínica

 Diagnóstico diferencial

D
O

R
S

A
L

V
E

N
T

R
A

L

42
09
70
28

 Espaço a preencher pelo laboratório

Receção:

Carimbo do
laboratório

Transporte:

Dados da clínica veterinária

Código cliente (nº dest. mercancía)*: Direção:

Clínica*: Cidade/CP: 

NIPC*: Telefone:

Veterinário* / CP*: e-mail:

*Campos obrigatórios a preencher

Dados do animal

Foram realizadas análises anteriormente a este animal LetiLab?  NÃO  Sim, ID: ......................................

Nome animal* - Apelido proprietário*:

Espécie*: Raça: Idade: Sexo:

*Campos obrigatórios a preencher

Tipo de amostra

 Soro / Plasma  Sangue  Medula óssea  Exudado............  Pele Outros: 

Data de colheita da amostra:

Solicitação de provas

Alergia Anatomía Patológica Microbiologia

 Screening Ambiental  Biópsia dermatológica**  Cultura microbiológica

 Screening Alimentar  Imunohistoquímica Leishmania  Antibiograma

 Screening Completo
      (ambiental + alimentar)

 Colorações especiais
      (GRAM, Z-N, coloração de prata)

 Citología cutânea / ótica

 Screening Saliva de Pulga (Heska)  PCR Ictiose (Golden Retriever)

 Painel Ambiental (24 alergenos)  Cultura de dermatófitos

 Painel Ambiental felino Allercept       
      (Heska)

 Biópsia oncológica**  Identificação fungos (DTM)

 Painel Alimentos (12 alergenos)  Citología de aspirados  PCR Dermatófitos

 Painel Post-alimentar
      (extensão de 12 para 24 alimentos)

 Imunohistoquímica neoplasia
      (Ki-67, C-kit, CD3. CD20,..)

 Painel alimentar (24 alergenos)  Clonalidade linfoma PARR

 Painel completo (ambiental + alimentar)  PCR Gen MDR-1 (sensibilidade a fármacos)

 Teste de reactividade alimentar (Heska)
      (24 alimentos) (IgG/IgE)

 Citometría de fluxo

** > 3 fragmentos será aplicado o preço de biópsia dermatológica/oncológica múltipla

Leishmania

 Serologia de Leishmania  Proteinograma  PCR quantitativo Leishmania

Parasitologia

 Raspagem cutânea/Tricograma  Sarcoptes-ELISA

 Solicitud de material

 Folhas de pedido  Tubos sem aditivos  Envelopes

 Zaragatoas com meio  Trípticos para o proprietário  Estojos porta-objectos

 Tubos de EDTA  Recipientes estéreis  Frasco porta-tubos
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LetiLab

Apoio ao cliente: 
T. (+34) 93 584 33 88
saludanimal@leti.com
www.leti.com/animalhealth

42
09

70
31

MICROBIOLOGIA

LEISHMANIA

DERMATOPATOLOGIA 

ALERGIA

como referência em 
Dermatologia  
e Imunologia 

20
anos
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