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Ansøgning om udleveringstilladelse til Lægemiddelstyrelsen 

 

 
Lifetest.dk ønsker, at du får bestillingerne af hyposensibiliseringsopløsningerne 
SPOT Platinum gennemført så nemt som mulig.  
 
Tilladelsen skal fornyes hvert år. Det er lovgivning, og både apotek og vi følger 
denne.  
Start helst ansøgningsprocessen ca. 2 mdr. førend I skal bestille medicinen.  
 
Vi sender gerne en reminder, hvis du ønsker det.  
 
Det er hurtigst, hvis du ansøger Lægemiddelstyrelsen MENS du har en gyldig 
tilladelse. Ellers kan der desværre gå meget længere tid, inden du får den nye 
tilladelse.  
 
Gør det nemt:  
 

 forny din tilladelse mens den gamle stadig er aktiv  

 få alle praksisdyrlæger godkendt samtidigt  

 opdaterede oplysninger i VET REG giver hurtigere svar  

 send en kopi af den gyldige tilladelse samtidigt med en recept til Lifetest.dk 
 

Mail til salg@lifetest.dk , hvis I får spørgsmål til ansøgningen.  

Sammen med rekvisition skal vi bede om kopi af gyldig tilladelse for at kunne starte 

bestillingen. 

 

De bedste hilsner  

Nicklas Lindblad 

Lifetest.dk 
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Forslag til ansøgning om årlig tilladelse til INJEKTIONSBRUG 

 

SPOT test. Forslag til ansøgning om årlig tilladelse til INJEKTIONSBRUG hos 
Lægemiddelstyrelsen  
 

1. Find https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/udleveringstilladelser/dyr/ 

2. Ansøg om generel veterinær udleveringstilladelse for alle dyrlæger i praksis og for 
alle relevante dyrearter samtidigt  
 
Forslag til udfyldelse af ansøgning  
 

 Ansøgers navn påføres (praksis navn)  
 

 Dyrlæges autorisationsnummer: alle aktuelle dyrlægers numre påføres.  
Med i VET REG kan dette punkt forenkles.  
Eksempel: er I 2 i praksis påføres begge navne.  

 

 Præparatnavn: S.P.O.T hyposensibiliseringsopløsning  
 

 Dyreart: De relevante dyrearter påføres, valgmuligheder er hund, kat og hest.  
 

 Aktivt indholdsstof: ”sammensættes efter aktuelt analyseresultat”  
 

 Aktivt indholdsstof 2: ”sammensættes efter aktuelt analyseresultat”  

 Lægemiddelform: ”injektionsvæske”  
 

 Styrke: ”Opstart af behandling – 1:720 v/w, 1: 180 v/w, 1:60 v/w, Vedligehold: 
1:60 v/w”  

 

 Fremstiller: ”Spectrum Lab groups, USA”  
 

 Ansvarlig importør: ”Lifetest.dk gennem Glostrup Apotek”  
 

 Skriv eventuelt: "Hypersensitivitet overfor allergener påvist med SPOT test. 
Der er ikke lignende markedsførte produkter i Danmark"  
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