
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 ?

ZASTOSOWANIE           

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  –  P ŁY N  D O  T K A N I N  

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.

Preparat neutralizuje alergeny 
wziewne (alergeny roztoczy kurzu 
domowego, nużeńca, owadów, 
alergeny zwierząt domowych, pyłki 
roślin itp.) podczas namaczania 
tkanin, które poprzedza pranie ręczne 
lub maszynowe w temperaturze 
poniżej 60°C.

Preparat neutralizuje alergeny wziewne obecne w tkaninach, takie jak: 
alergeny roztoczy i owadów, alergeny zwierząt domowych, alergeny 
grzybów 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. 
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CELOWOŚĆ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 
OGRANICZAJĄCYCH NARAŻENIE NA KONTAKT Z ALERGENAMI WZIEWNYMI2

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 
otaczającego środowiska, nieszkodliwymi dla osoby zdrowej, np. 
alergenami obecnymi w domowym kurzu. Atopia może być rozumiana 
jako podatność na rozwój choroby alergicznej, natomiast alergia 
atopowa oznacza obecność objawów choroby.
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Preparat zalecany jest również
do stosowania w szpitalach, 
noclegowniach i sanatoriach
w celu eliminacji czynników 
zagrożeń biologicznych
w warunkach podwyższonych 
wymagań higieniczno-sanitarnych 
oraz podczas terapii chorób 
pasożytniczych skóry, np. 
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 skutecznie obniża stężenie 
alergenów obecnych w tkaninach, 
co stanowi ważny element ochrony 
przed rozwojem uczulenia. 
Wspomaga leczenie objawów alergii 
wziewnej.

Preparat może być używany
do prania tkanin służących jako 
legowiska zwierząt domowych.

Alergeny hodowanych zwierząt 
domowych obecne w tkaninach 
mogą stanowić przyczynę alergii
u 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.

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.

Ochrona przed inhalacją 
chorobotwórczych alergenów
ma na celu:

obniżenie częstości zachorowań
na choroby alergiczne, takie jak: 
astma, alergiczny nieżyt nosa (ANN) 
i atopowe zapalenie skóry (AZS; 
profilaktyka pierwotna),

ochronę przed postępami
choroby po wystąpieniu 
pierwszych objawów alergii 
(profilaktyka wtórna),

obniżenie kosztów leczenia
alergii, 

poprawę jakości życia osób 
uczulonych.

Podejmowanie działań 
profilaktycznych jest szczególnie 
ważne dla osób o cechach atopii,
tj. wrodzonej nadwrażliwości na 
substancje uczulające.
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Obecność alergenów wziewnych w mieszkaniu ma ścisły związek
z rozwojem alergii, nasileniem reakcji alergicznej a nawet wystąpieniem 
astmy. Głównym miejscem występowania, źródłem alergenów 
wziewnych są materace i tapczany. Roztocza i alergeny wziewne 
stwierdzono także w ubraniach, pościeli, narzutach i zasłonach.

nużeniec wesz odzieżowaroztocze 
kurzu domowego

pchła kleszcz świerzbowiec



Działanie ochronne preparatu ALLERGOFF® NEUTRALIZATOR 
ALERGENÓW – PŁYN DO TKANIN utrzymuje się przez okres 1 miesiąca.
W sytuacji zaostrzenia objawów chorobowych preparat można stosować 
częściej.

Zawartość netto: 20 ml

Seria Allergoff® 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)

Nr i data wydania instrukcji: ICB/AP/Rev 05/2016 Allergoff® jest zastrzeżonym znakiem towarowym ICB Pharma. Formulacja Allergoff® jest chroniona prawem patentowym. 

Wytwórca i dystrybutor
ICB Pharma 
Moździerzowców 6a,  43-602 Jaworzno

www.allergoff.pl
Bezpłatna infolinia
800 153 154

45 °C

0 °C

Preparat uzyskał atest Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny 
nr PZH/HT-2815/2013

Etap I: namaczanie Etap II: pranie ręczne lub maszynowe

Rozpuścić całą zawartość ampułki w 20 litrach 
wody (w misce lub wannie). Temperatura wody 
przeznaczonej do namaczania powinna być 
odpowiednio dobrana do rodzaju tkaniny.

Postępowanie z tkaninami w przypadkach zagrożenia obecnością kleszczy:
rozpuścić zawartość 2 ampułek w 5 l wody. Moczyć tkaniny przez 4 godz.
(lub dłużej), dokładnie wypłukać, następnie wyprać ręcznie lub maszynowo.
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2 h

20 l wody

U WA G A

NIE WLEWAĆ PŁYNU BEZPOŚREDNIO DO PRALKI. NIE STOSOWAĆ PREPARATU BEZPOŚREDNIO NA SUCHE TKANINY.
NIE WLEWAĆ PREPARATU DO KOMORY PRALKI PRZEZNACZONEJ NA PŁYN DO PŁUKANIA. ZALECA SIĘ STOSOWANIE RĘKAWIC OCHRONNYCH. 
CAŁKOWICIE OPRÓŻNIONE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIA HANDLOWE PRODUKTU MOŻNA TRAKTOWAĆ JAKO ODPADY KOMUNALNE.     

Pranie należy kontynuować przy użyciu najmniejszej dawki środka
piorącego, podanej przez producenta na opakowaniu. Zaleca się wykonanie
dodatkowego płukania.

W przypadku prania ręcznego po 2 godzinach 
kontynuować pranie z użyciem proszku lub innych 
środków piorących.

alkohol benzylowy, benzoesan benzylu. Produkt zawiera mniej niż 5% wag. niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

OSTRZEŻENIA

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

ALLERGOFF® NEUTRALIZATOR ALERGENÓW – PŁYN DO TKANIN
dostępny jest w opakowaniu jednostkowym: 1 ampułka 20 ml oraz 
ekonomicznym: 240 ml (12 ampułek).

ALLERGOFF® NEUTRALIZATOR ALERGENÓW – SPRAY – do stosowania
w celu ochrony przed chorobotwórczym działaniem alergenów obecnych
w kurzu domowym. Obniża ryzyko rozwoju uczulenia i zaostrzenia 
przebiegu choroby alergicznej. Wspomaga leczenie objawów alergicznego 
nieżytu nosa (ANN), atopowego zapalenia skóry (AZS) i astmy oskrzelowej.
Działa skutecznie przez okres 6 miesięcy po jednorazowym  zastosowaniu.

Zalecany do opryskiwania miejsc o największym stężeniu alergenów 
kurzu domowego, takich jak:

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. P102 Chronić przed dziećmi.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie 
uprawnienia, zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą 
charakterystyki.

W przypadku prania maszynowego przełożyć
mokre tkaniny do pralki i kontynuować pranie.Moczyć pranie przez 2 godziny.


