Μόνο για χρήση στο γραφείο: Δυσανεξία  Θρεπτικά στοιχεία  Μέταλλα 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

01

Εκτυπώστε τη
φόρμα
Εκτυπώστε τη
φόρμα και
συμπληρώστε τα
στοιχεία σας.

Σας ευχαριστούμε που μας
προτιμήσατε για τον Έλεγχο
Αλλεργίας σας!
Για να προχωρήσετε στον έλεγχο,
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

03

Στείλτε τη φόρμα
και το δείγμα σας
Στείλτε μας το/α
δείγμα/τά σας μαζί
με αυτή τη φόρμα.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΑΣ:
Allergy Test
Λαγουμιτζή 24,
17671
Αθήνα
Ελλάδα

Συμπληρώστε τη φόρμα στα αγγλικά, με
κεφαλαία γράμματα και μαύρο στυλό.

01

02

Συλλέξτε το δείγμα
Πάρτε το δείγμα
μαλλιών σας,
προσθέστε μία
ετικέτα με τα
στοιχεία σας και
σφραγίστε το καλά.

Συμπληρώστε τα στοιχεία του/των προσώπου/ων που εξετάζονται...

Πρόσωπο 1 (αν αγοράστηκε μεμονωμένη εξέταση):
Τίτλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Ημ.Γέννησης

ΗΗ/MM/ΕΕ

Επώνυμο:

Ημ.Γέννησης

ΗΗ/MM/ΕΕ

Επώνυμο:

Ημ.Γέννησης

ΗΗ/MM/ΕΕ

Επώνυμο:

Ημ.Γέννησης

ΗΗ/MM/ΕΕ

Πρόσωπο 2 (αν αγοράστηκε πακέτο για ζευγάρια ή οικογένειες):
Τίτλος:

Όνομα:

Πρόσωπο 3 (αν αγοράστηκε οικογενειακό πακέτο):
Τίτλος:

Όνομα:

Πρόσωπο 4 (αν αγοράστηκε οικογενειακό πακέτο):
Τίτλος:

02

Όνομα:

Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ

Συμπληρώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας και το email που επιθυμείτε να
σας στείλουμε τα αποτελέσματα...

Όνομα:

Κωδικός ηλεκτρ.
παραγγελίας:

AT -

Διεύθυνση:
Ταχ.
Κώδικας:

Email:

Ημερομηνία
αγοράς:

ΗΗ/MM/ΕΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:
Χρειαζόμαστε 5-7 τρίχες, μήκους τουλάχιστον 2,5 εκατοστών.
Εξετάζουμε τρίχες οποιουδήποτε σημείου του σώματος. Δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα
από το τριχωτό της κεφαλής.
Ιδανικά, προτιμούμε δείγματα μαλλιών από τη ρίζα της τρίχας; Καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτό
μπορεί να είναι για πολλούς επίπονο.Άν κόψετε τρίχες, προσπαθήστε να το κάνετε όσο πιο
κοντά στη ρίζα γίνεται.
Οι βαφές μαλλιών δεν επηρεάζουν την εξέταση.
Αφού συλλέξετε το δείγμα τριχών σας, τοποθετήστε το σε μία σφραγισμένη σακούλα έτσι
ώστε να παραμείνει στεγνό και ασφαλές κατά τη μεταφορά.
Σιγουρευτείτε ότι το κάθε δείγμα φέρει ετικέτα που αναγράφει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Τοποθετήστε τα σακουλάκια με το δέιγμα τριχών και την φόρμα μέσα σε έναν φάκελο.

Στόχος μας είναι να έχουμε στείλει τα αποτελέσματα μετά απο 7-10 εργάσιμες μέρες (από τη
μέρα παραλαβής στο εργαστήριο).
Σιγουρευτείτε ότι έχετε πληρώσει τα σωστά ταχυδρομικά τέλη, καθώς κάποιο τέτοιο λάθος
μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία.Σημειώστε, ότι η Ομάδα Ελέγχου Αλλεργιών δεν είναι
υπεύθυνη για την αποπληρωμή αυτών των τελών, και επομένωςτο πακέτο σας μπορεί να σας
επιστραφεί..
Μην στέλνετε τα δείγματά σας σε αλουμινόχαρτο ή σε αλλου είδους μεταλλικές συσκευασίες.
Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα στη ίδια σακούλα με το δείγμα σας καθώς αυτό μπορεί να
επηρεάσει την εξέταση και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.
ΔΕΝ στέλνουμε εκτυπωμένα τα αποτελέσματα. Απλώς σας ζητάμε ένα δείγμα τριχών για
έλεγχο και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση σας στέλνουμε τα αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομίου.

Για πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ή του συστήματος ζωντανής συνομιλίας. Email: info@allergytest.com.gr | Ιστότοπος: www.allergytest.com.gr

