
Dyrevenlig rengøring
Tag en lille beslutning med en stor virkning:
anvend rengøringsmidler, der ikke er testet på dyr

HVILKE dyr anvendes til forsøg?
Hvert år anvendes der millioner af mus, kaniner, rotter, hunde, marsvin, hamstere, grise og fisk verden 
over i forbindelse med testning af husholdningsprodukter og deres indholdsstoffer. Forsøgene er meget 
smertevoldende – læs om dem på bagsiden.

HVAD er dyrevenlige rengøringsmidler?
Dyrevenlige rengøringsmidler certificeres under den internationalt anerkendte standard, Humane House-
hold Product Standard (HHPS). For at kunne blive certificeret, og derved få lov til at anvende standardens 
mærke, skal fabrikanten bevise, at ingen af varerne i produktsortimentet indeholder ingredienser, der i 
udviklingsprocessen er blevet testet på dyr. En uafhængig instans foretager certificeringsprocessen, som 
gentages hvert tredie år.

HVOR kan dyrevenlige rengøringsmidler anvendes?
Både køkken-, toilet- og kontorfaciliteter kan holdes rene med dyrevenlige 
rengøringsmidler, og producenterne tilbyder et komplet sortiment:  
universalrengøring, gulvvaskemiddel, toiletrens, vinduesrens, desinfektion, 
opvaskemiddel, m.v.

HVORFOR skifte til dyrevenlige rengøringsmidler?
Fordi dyrene betaler prisen, når producenter af rengøringsmidler udvikler 
nye produkter. Loven kræver kun, at produkter testes på dyr, hvis de  
indeholder nye stoffer, der ikke er godkendte. Dyrevenlige rengørings-
produkter er på intet tidspunkt i udviklingsprocessen testet på dyr. Det 
gælder både indholdsstofferne og det færdige produkt.

Læs mere om dyrevenlig rengøring på www.dyrevenlig.dk 
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Giftighedstestning af rengøringsmidlers indholdsstoffer. 
Hvordan foregår det?

Dyr:   Hunde. kaniner, rotter og marsvin.
Formål:   At vurdere hvordan forskellige doser af et 

kemisk stof akut påvirker dyret.
Forløb:   Enten påføres teststoffet på mindst 10% af 

dyrets hud, eller man lader dyret indånde 
stoffet i op til seks timer. Teststoffet gradu-
eres i minimum tre styrkeniveauer, og der 
beregnes en dosis, som forårsager død for 
50% af dyrene. Forsøget fortsætter i mindst 
14 dage efter påføring/indånding.

Symptomer:   Ændringer i blodtryk, vægttab, skader på de 
indre organer, forstyrrelser i vejrtrækningen, 
kramper, blødning fra øjne, næse eller ende-
tarm, rystelser, diarré, koma og død.

Dyr:   Rotter og mus.
Formål:   At identificere hvordan et kemisk stof påvir-

ker frugtbarheden hos gnavere af han- og 
hunkøn.

Testen:   Flere grupper af dyr tvangsfodres dagligt 
gennem en sonde, som føres ned i maven. 
Handyr doseres under vækst og under 
mindst én cyklus af sæddannelse (op til 70 
dage). Herefter parres dyrene. Efter parrin-
gen doseres kun hundyrene og kun i dræg-
tigheds- og dieperioden. Ungerne doseres, 
indtil de selv er gamle nok til at få unger.

Symptomer:   Dyrene lider under manglende appetit, 
vægttab, næseflåd, kulderystelser, hårtab, 
diarré, væskemangel og kan dø undervejs i 
forløbet.

Dyr:   Hunde, mus og rotter.
Formål:   At vurdere et kemisk stofs skader på dyrs 

helbred ved langtidspåvirkning.
Testen:   Dyrene tvangsfodres dagligt med teststoffet 

i minimum 1 år gennem en sonde, der føres 
direkte ned i mavesækken.

Symptomer:   Ændret blodtryk, manglende appetit, aggres-
sioner, rastløshed, muskelsvaghed, rystelser, 
forøget spytproduktion, skader på de indre 
organer, kulderystelser, opkast, blodfyldt 
diarré, koma og død.

Dyr:   Hunde, mus og rotter.
Formål:   At forsøge at påvise, om et kemisk stof er 

kræftfremkaldende.
Forløb:   Testene forløber over 2 år. Som hoved-

regel tvangsfodres dyrene med teststoffet 
hver dag gennem en sonde, der føres ned i 
mavesækken. Der tages løbende blodprøver 
– hvilket i sig selv er belastende for dyret.

Symptomer:   Apati, kvalme, celleskader, svulster og død.

Dyr:  Marsvin og mus. 
Formål:  At vurdere om et kemisk stof giver allergiske 

reaktioner.
Forløb:   Stoffet sprøjtes ind under eller smøres på 

dyrenes hud, hvorefter reaktionen vurderes 
over 23-30 dage.

Symptomer:   Rødme, hævelser, revner i huden, afskalning, 
betændelse og sår.

Dyr:   Kaniner.
Formål:   At vurdere akut øjenirritation, når et stof 

dryppes direkte i øjet.
Forløb:   Et stof dryppes i dyrets øje, og da kaniner 

ingen tårekanaler har, kan de ikke rense øjet. 
Teststoffets effekt på øjet vurderes i op til 21 
dage.

Symptomer:   Uklarhed, rødme, hævede øjenlåg, og rin-
dende øjne.

Dyr:   Fisk.
Formål:   At vurdere dødeligheden for forskellige 

koncentrationer af et kemisk stof for fisk i 
ferskvand.

Forløb:   Forskellige koncentrationer af stoffet, der skal 
testes, tilsættes vandet i beholderen, hvor 
fiskene svømmer rundt. Fiskene iagttages 
i op til 96 timer. Der beregnes hvilken 
koncentration, som forårsager død for 50% af 
fiskene.

Symptomer:   Forstyrrelse af balancen, kvælning og død. 

Dyr:   Rotter, mus og hamstere.
Formål:   At identificere kromosom- eller DNA-foran-

dringer i knoglemarvsceller eller i blodceller.
Testen:   Dyrene tvangsfodres ved hjælp af en sonde, 

der føres direkte ned i mavesækken, eller 
indgives ved en indsprøjtning i bughulen. 
Der tages én eller flere knoglemarvs- eller 
blodprøver. Hvert forsøgsdyr kan gives flere 
doser. Testen varer mellem 14 og 28 dage.

Symptomer:   Stærke smerter ved udtagning af prøver. 
Ændringer i genmassen.


