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Jak se vypoøádat s domácími alergeny
pomocník pro pacienty s astmatem, rýmou i ekzémem

Zvíøátko pro alergiky neexistuje. Alergickým pacientùm dìlají problémy nejen jejich
chloupky, ale i pokoka, sliny a moè. Je vhodnìjší si zvíøátka nepoøizovat. Pokud je ji
máte, mìli byste jim vyhradit vlastní prostor, èasto vysávat, pouívat Acarosan© a
popøípadì èistièku vzduchu. I o zvíøátka musíte více peèovat: èasto je mýt a støíhat.

V pylovém období se mùete
chránit protipylovou sítí do
oken.

Dobøe vyprané prádlo (na 60°C,
pøi niších teplotách s Acarilem © )
ukládejte do šuplíkù. Nejvhodnìjší je
prádlo uloit do speciálního obalu z Pristine©,
který prádlo efektivnì chrání pøed roztoèi,
plísnìmi a zvíøecími alergeny.

Omezte mnoství plyšákù.
Ty nejmilejší èasto perte
(na 60°C nebo s
Acarilem©). Uloení v
mrazáku pomáhá jen
èásteènì, roztoèi nám
vadí i po pøemraení.

Tìké závìsy vymìòte
za dobøe pratelný materiál.
Pro praní je ideální pouít
Acaril©.

Poøiïte si kvìtiny, které nevyadují èasté
zalévání (kvùli riziku zvýšené vlhkosti v
místnosti). Pravidelnì utírejte prach z listù
a spadané listy odklízejte (na tlení listù se
podílí øada plísní). Pacienti alergiètí na
plísnì by kvìtiny mít nemìli.

Ochranná maska mùe
zabránit
zbyteèným
alergickým záchvatùm
(pøi úklidu, pobytu v prašném
prostøedí).

Èistièky vzduchu významnì
sniují mnoství vzdušných
alergenù (roztoèi, pyly,
zvíøecí alergeny, bakterie,
kouø, smog, pachy, výpary).

Hlídejte vlhkost vzduchu. Vlhké
prostøedí svìdèí roztoèùm, plísním a bakteriím. Suchý vzduch
usnadòuje poletování vzdušných
alergenù a únik tìkavých látek.

Zbavte se peøí! Pouijte polyamidová vlákna
a peøiny pravidelnì perte na 60°C. Pro praní
je vhodné pouít Acaril©. Poznámka: ovèí
rouno obsahuje více roztoèù ne peøí.

Loní prádlo perte pravidelnì
na 60°C. Pøi niších pracích
teplotách pouijte Acaril©.

èistièky

CE
Blueair©

pøikrývky

CE
Facie©

povleèení

obleèení

U tìkých alergikù je vhodné povlékat peøiny
i matraci do speciálních povlakù, které nepropustí roztoèe, zvíøecí alergeny ani bakterie.
Ideálním materiálem je látka Pristine©: bavlnìná, pratelná, prodyšná.

na praní

na praní

vysavaèe

CE

CE

CE

CE

CE

Pristine©

Skincomfort©

Acaril©

MiniRisk©

Dyson©

Medicínské centrum Praha s.r.o.

na roztoèe

CE
Acarosan©

Ideální matrace
pro alergiky neexistuje.Latexová
matrace nedýchá,
pruinová matrace
hromadí alergeny.
Rozumným kompromisem je molitanová.

masky

CE
3M©

filtry

CE
Waterfilter©

Špièkou mezi vysavaèi pro alergické pacienty jsou
znaèky Dyson©. Dobrým a cenovì pøijatelným kompromisem je tøída tzv. bezsáèkových
vysavaèù. Sáèek je nahrazen tzv. HEPA filtrem©
(nejlepší filtr je H13, pøijatelné jsou filtry H10H12).

Podlaha vyaduje peèlivý úklid. Pokud trváte
na koberci, je tøeba jej pravidelnì èistit
kvalitním vysavaèem. Navíc se doporuèuje
pouívání pøípravku Acarosan©, který dokonale
rozpouští biologické alergeny jako jsou roztoèi,
zvíøecí a lidský koní odpad.

pylová sí

CE
Hecht©

kosmetika

kosmetika

rozbor prachu

CE

CE

CE

Neutral©

A-Derma©

Indoor©
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alergo testy

alergo testy

CE
Euroimmun©

CE
T.R.U.E.©
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