
ALLERGOFF® SPRAY JEST STOSOWANY W CELU OCHRONY
PRZED CHOROBOTWÓRCZYM DZIAŁANIEM ALERGENÓW
OBECNYCH W KURZU DOMOWYM.

I N F O R M A C J A  D L A  U Ż Y T KO W N I K A

C O  TO  J E S T  ATO P I A ?

CO TO JEST PREPARAT ALLERGOFF® SPRAY 
I W JAKIM CELU JEST STOSOWANY              

A L L E R G O F F ®  N E U T R A L I Z ATO R  A L E R G E N Ó W  K U R Z U  D O M O W E G O  S P R AY

Przed zastosowaniem preparatu należy przeczytać treść ulotki. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do farmaceuty lub zadzwonić pod 
bezpłatny numer infolinii 800 153 154. Ulotkę należy zachować, aby w razie potrzeby ponownie ją przeczytać.

ALLERGOFF® spray to preparat w formie ręcznego rozpylacza należący
do grupy środków higienicznych stosowanych w mieszkaniach
i w pomieszczeniach użyteczności publicznej, takich jak zakłady opieki 
społecznej, szpitale, sanatoria itp.
ALLERGOFF® spray to wodny roztwór polimerowych mikrokapsułek 
zawierających komponenty, które neutralizują główne alergeny roztoczy 
kurzu domowego oraz obniżają stężenie alergenów związanych z kurzem
w pomieszczeniach mieszkalnych.
Preparat ALLERGOFF® spray jest stosowany w celu obniżenia ryzyka 
inhalacji alergenów obecnych w kurzu domowym, co stanowi ważny element 
ochrony przed rozwojem uczulenia, zwłaszcza u osób o cechach atopii.
Stosowanie preparatu ALLERGOFF® spray powoduje łagodzenie przebiegu 
choroby alergicznej oraz chroni przed zaostrzeniami powodowanymi przez 
wysoki poziom alergenów w środowisku osób uczulonych.
Preparat ALLERGOFF® spray wspomaga leczenie objawów choroby 
alergicznej spowodowanych alergenami obecnymi w kurzu domowym.

ALLERGOFF® spray wykazuje dwukierunkowe działanie ochronne: SLOW RELEASE TECHNOLOGY to innowacyjna technologia mikrokapsulacji, 
która zapewnia podwyższone standardy bezpieczeństwa użytkowego:

Alergeny obecne w kurzu domowym:
w pomieszczeniach mieszkalnych 
stwierdzono obecność alergenów 
roztoczy kurzu domowego, roztoczy 
produktów przechowalnianych,  
owadów, alergeny hodowanych 
zwierząt domowych, zarodniki 
grzybów, pyłki roślin i wiele innych.

Z uwagi na powszechne 
występowanie roztoczy kurzu 
domowego największe znaczenie 
medyczne mają alergeny główne 
tych pajęczaków: Der p 1 – 
najczęściej uczulający alergen 
roztocza Dermatophagoides 
pteronyssinus i Der f 1 – alergen 
główny gatunku D. farinae. Źródłem 
tych substancji uczulających są 
drobiny kału obecne we wdychanym 
powietrzu.

NEUTRALIZUJE ALERGENY KURZU 
DOMOWEGO 
ALLERGOFF® spray zawiera wodną 
zawiesinę polimerowych 
mikrokapsułek, których zawartość 
znosi chorobotwórcze działanie 
alergenów. Zawarta w nich 
mieszanina substancji modyfikuje  
strukturę przestrzenną alergizujących 
cząstek, przez co tracą one swoje 
chorobotwórcze oddziaływanie.

SCALA DROBINY KURZU
Po naniesieniu preparatu 
ALLERGOFF® spray na chronioną 
powierzchnię następuje związanie 
drobin kurzu i obniżenie stężenia 
alergenów we wdychanym 
powietrzu.  

DŁUGOTRWAŁĄ OCHRONĘ PRZED 
ALERGENAMI ROZTOCZY PO 
JEDNORAZOWYM ZASTOSOWANIU  
PREPARATU.
Wartość skutecznego
i długotrwałego działania 
protekcyjnego preparatu Allergoff® 
spray została udokumentowana
w testach laboratoryjnych. Badania te 
wykazały zupełną inaktywację 
alergenów pochodzących z podłoża 
hodowlanego roztoczy 
Dermatophagoides pteronyssinus
i D. farinae nawet przez 6 miesięcy po 
jednorazowym zastosowaniu 
preparatu. 

MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA 
MINIMALNEJ, SKUTECZNIE 
DZIAŁAJĄCEJ ILOŚCI  
SKŁADNIKÓW PREPARATU. 
Substancje te są stopniowo 
uwalniane przez ścianki 
polimerowych mikrokapsułek 
(Slow Release Technology)
w miejscu zastosowania. 

Alergeny hodowanych zwierząt 
domowych obecne w kurzu 
domowym stanowią przyczynę 
alergii u około 15-30% populacji 
osób uczulonych. Powszechnie 
spotykany jest główny alergen kota 
Fel d 1 (białko uteroglobulina), który 
ma silne właściwości uczulające. 
Ważne znaczenie medyczne mają 
także alergeny psa, np. Can f 1,
i królika (Ory c 1). Stanowią one 
składniki śliny, moczu i naskórka 
tych zwierząt.

W sprzyjających warunkach 
wilgotności i temperatury pleśnie 
i grzyby (Candida) mogą być obecne 
w mieszkaniach i stanowić 
zagrożenie dla zdrowia. U osób 
wrażliwych alergeny grzybów 
pleśniowych mogą powodować 
kontaktowe reakcje alergiczne, 
infekcje lub stany zapalne górnych 
dróg oddechowych. Najczęściej 
spotykanym gatunkiem jest 
Cladosporium hebrarum, który 
stanowi źródło alergenu głównego 
Cla h 1. Natomiast wysokie stężenie 
alergenów grzybów z rodzaju 
Alternaria może być przyczyną 
rozwoju astmy.

Wysoka częstość zachorowań na choroby alergiczne potwierdzona
w badaniach epidemiologicznych.

Ścisły związek pomiędzy ekspozycją na wysokie stężenie alergenów 
kurzu domowego a rozwojem chorób alergicznych, takich jak: astma, 
alergiczny nieżyt nosa (ANN) i atopowe zapalenie skóry (AZS).

Potrzeba podjęcia działań o charakterze profilaktyki wtórnej po 
wystąpieniu pierwszych objawów w celu zahamowania naturalnego 
marszu alergicznego.

Wysokie koszty leczenia alergii i zła jakość życia chorych.
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WAŻNE INFORMACJE PRZED PODJĘCIEM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 
Z UŻYCIEM PREPARATU ALLERGOFF® SPRAY3

CELOWOŚĆ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ 
PROFILAKTYCZNYCH OGRANICZAJĄCYCH 
NARAŻENIE NA KONTAKT Z ALERGENAMI 
WZIEWNYMI
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Atopia jest to genetycznie uwarunkowana reakcja, polegająca na nieprawidłowej odpowiedzi 
immunologicznej na małe dawki alergenów, w wyniku której dochodzi do nadmiernego wytwarzania 
przeciwciał IgE skierowanych głównie przeciwko tym alergenom. Osoby z atopią reagują w sposób 
nadwrażliwy wskutek kontaktu z pospolitymi substancjami nieszkodliwymi dla osoby zdrowej, np. 
alergenami obecnymi w kurzu domowym. Atopia może być rozumiana jako podatność na rozwój 
choroby alergicznej, natomiast alergia atopowa oznacza obecność objawów choroby.

W JAKI SPOSÓB DZIAŁA PREPARAT ALLERGOFF® SPRAY4
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Przed wykonaniem opryskiwania 
należy mocno wstrząsnąć pojemnikiem 
i  3-krotnie nacisnąć rączkę rozpylacza 
w celu jego aktywacji.

Należy zdjąć poszewki z materacy, 
kołder i poduszek.

Wytypowane powierzchnie należy 
obustronnie i równomiernie 
opryskać z odległości ok. 30 cm 
ruchem wahadłowym.
W celu uzyskania efektu ciągłej 
pracy opryskiwacza należy 
naprzemiennie naciskać i zwalniać 
dźwignię rozpylacza.

Po wykonaniu zabiegu opryskiwania 
należy przewietrzyć pomieszczenie.

Forma preparatu
ALLERGOFF® spray to preparat w formie ręcznego rozpylacza.

Zawartość netto: 300 ml

Seria Alergoff® zawiera:
Allergoff® spray 300 ml
Allergoff® Neutralizator alergenów Płyn do tkanin – 1 ampułka 20 ml
Allergoff® Neutralizator alergenów Płyn do tkanin – opakowanie ekonomiczne 240 ml (12 ampułek)

Bezpłatna infolinia
800 153 154

Konsultacja naukowa
792 006 994
info@icbpharma.pl

Więcej informacji
www.allergoff.pl
www.facebook.com/allergoff
www.icbpharma.pl

Nr i data wydania instrukcji: ICB/AN/Rev 05/2016

Nazwa i adres wytwórcy:
ICB Pharma 
Spółka Jawna 
Moździerzowców 6a,  43-602 Jaworzno

Świeżo opryskane powierzchnie 
można użytkować po 1 godzinie od 
przeprowadzenia zabiegu 
opryskiwania, tj. po wyschnięciu 
preparatu.

Opryskane pluszowe zabawki 
można użytkować po 1 godzinie 
od przeprowadzenia zabiegu 
opryskiwania, tj. po wyschnięciu 
preparatu.

W celu neutralizacji i obniżenia ryzyka inhalacji alergenów wziewnych 
obecnych w kurzu domowym zaleca się opryskiwanie takich miejsc
w mieszkaniu, które w badaniach wskazane zostały jako ważne z punktu 
widzenia skutecznej profilaktyki.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na łóżka i inne miejsca do spania, 
kołdry i poduszki, meble z tapicerką, a także dywany, wykładziny
i zasłony oraz pluszowe zabawki.

Wskazania te wynikają z faktu, że optymalne warunki rozwoju roztoczy 
kurzu domowego to wysoka wilgotność względna powietrza (70-80%), 
temperatura w granicach od 20 do 25°C oraz dostępność pożywienia 
(warunki te zbliżone są także do optimum dla rozwoju grzybów 
pleśniowych). Mikroklimat panujący we wnętrzu użytkowanego materaca 
jest odpowiedni dla szybkiego wzrostu liczebności populacji roztoczy
i grzybów, a w ślad za tym wzrostu koncentracji alergenów wziewnych. 

ZALECANE MIEJSCA
STOSOWANIA5

JAK STOSOWAĆ PREPARAT ALLERGOFF® SPRAY6

7
Przed zastosowaniem preparatu ALLERGOFF® spray należy sprawdzić 
datę ważności podaną na opakowaniu. Nie stosować po upływie terminu 
ważności. Nie należy stosować preparatu ALLERGOFF® spray
w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie 
należy stosować preparatu ALLERGOFF® spray doustnie i bezpośrednio 
na skórę. Należy unikać kontaktu preparatu ALLERGOFF® spray z oczami.
W przypadku zanieczyszczenia preparatem ALLERGOFF® spray oczu lub 
skóry należy przemyć je obficie czystą, letnią wodą.

Środki ostrożności

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 
pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.

Opakowanie o pojemności 300 ml wystarcza do opryskania do ok. 40 m2 
chronionej powierzchni.

hypromeloza, poli(alkohol winylowy), kwas cytrynowy, mirystynian 
izopropylu, benzoesan benzylu, krzemionka koloidalna.

Czy można wyprać dywan i czyścić tapicerkę po wykonaniu zabiegu 
opryskiwania?
Podczas prania następuje usuwanie preparatu z opryskanych 
powierzchni. W celu dalszej ochrony przed inhalacją alergenów należy 
ponownie zastosować preparat ALLERGOFF® spray.

Jak reagują zwierzęta domowe na zabieg opryskiwania?
Nie należy stosować preparatu na powierzchnię ciała zwierząt.
W badaniach toksykologicznych nie wykazano szkodliwego 
oddziaływania preparatu na zwierzęta kręgowe, poza sytuacją podania 
per os. Należy unikać także wprowadzenia preparatu do wody
w akwarium.

 

OSTRZEŻENIA

8 WYDAJNOŚĆ PREPARATU ALLERGOFF® SPRAY
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Po zastosowaniu preparatu nie należy odkurzać materacy i tapicerki 
meblowej. Odkurzanie opryskanych dywanów i wykładzin podłogowych 
zaleca się rozpocząć po trzech dniach od wykonania zabiegu 
opryskania. Jest to czas niezbędny do związania przez składniki 
preparatu lotnych cząstek kurzu zawierających alergeny.

Preparat uzyskał atest Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny 
nr PZH/HT-2700/2012

9 PRZECHOWYWANIE
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PORADY PRAKTYCZNE
(ODPOWIEDZI NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA)

12 DOSTĘPNE PREPARATY Z SERII ALLERGOFF® 

10 SKŁAD

Preparat ALLERGOFF® spray należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze 5–40°C.

ALLERGOFF® NEUTRALIZATOR ALERGENÓW PŁYN DO TKANIN – preparat 
przeznaczony do neutralizacji i usuwania alergenów nagromadzonych
w tkaninach, odzieży i bieliźnie pościelowej w trakcie procesu namaczania 
poprzedzającego pranie ręczne lub maszynowe w temperaturze poniżej 60°C.

Neutralizuje alergeny roztoczy kurzu domowego, zwierząt, pleśni i pyłków 
roślinnych, w tym alergeny termostabilne. 

Zalecany podczas terapii zakażenia świerzbowcem i nużeńcem.

Zalecany w profilaktyce chorób przenoszonych przez kleszcze w okresie 
zwiększonego ryzyka zakażenia chorobami odkleszczowymi. Obniża ryzyko 
przeniesienia kleszczy w środowisko domowe.

Preparat dostępny w opakowaniach: 1 ampułka 20 ml oraz 
w opakowaniu ekonomicznym 240 ml (12 ampułek).

Zalecany do stosowania podczas
terapii chorób pasożytniczych skóry:

× 3

2 h

20 L wody

Allergoff® jest zastrzeżonym znakiem towarowym ICB Pharma

30 cm

nużeniec wesz odzieżowaroztocze 
kurzu domowego

pchła kleszcz świerzbowiec


