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Akik már használták

Straub Dezső: „A tüneteim egészen enyhe for-
mában jelentkeztek. Míg a kezelés előtt 2-3 fajta, 
nagy adagokban használt gyógyszer mellett is 
nehezemre esett az alvás, a színházi szereplések, 
most csak különösen magas pollenkoncentráció
idején volt szükségem némi kiegészítésre, néhány 
alkalommal orrcsepp használatára.”

Kasza Gábor (Crystal): „A tavalyi nyár volt az első, 
amikor végre teljesen elfelejtkezhettem az aller-
giáról. Korábban augusztus első hetétől a tünetek 
a parlagfű virágzásának kezdetével egy időben, 
szinte egyik napról a másikra törtek rám.
Most viszont az immunterápiás készítmény reg-
geli pár perces használatán kívül semmi más nem 
emlékeztetett az allergiára, a nyár teljesen pa-
naszmentesen telt.”
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Allergiáról mindent egy helyen
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Miért a Budai Allergiaközpont? 

kellemes, családbarát környezet•	
szakmailag elismert orvosok•	
nincs órákig tartó sorban állás•	
könnyű megközelíthetőség•	
betegorientált ellátás•	
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Allergiáról mindent egy helyen
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Mi az allergia?

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója. 
Az allergiával küzdő emberek immunrendszere a 
normálisnál erősebb választ ad egy vagy több, a 
környezetben megtalálható anyagra. 
Ezen anyag(ok) - allergének - egészséges ember-
ben semmilyen reakciót nem váltanak ki, a szer-
vezet ártalmatlannak tekinti őket.
Az allergiás szervezet ezzel szemben ártalmas 
anyagként ismeri fel őket, és védekezően lép fel 
ellenük. Az allergiás betegségek nagyon gyakori-
ak. Az összlakosság mintegy 10-15%-a érintett.

Hogyan harcoltunk eddig az
allergia ellen?

Az ideális megoldás - amennyiben ez lehetséges 
- a tüneteket kiváltó környezeti anyag (allergén) 
elvátolítása az allergiás beteg közeléből. Napja-
inkban kitűnő, mellékhatásokat nem, vagy alig 
okozó tüneti gyógyszerek állnak rendelkezésre.
Sokan azonban tartósabb és valódi megoldást 
szeretnének betegségükre.

Hogyan harcolunk modern
fegyverekkel?
Allergén Specifikus
Immunterápia – tartós megoldás 
az allergia ellen 

Az immunterápia jelenleg az egyetlen gyógymód, 
mely hosszútávon segít. Az immunterápia lénye-
ge, hogy az immunrendszert fokozatosan hozzá-

szoktatjuk a tünetekért felelős allergénhez, annak 
egyre növekvő koncentrációban történő adago-
lásával. Bizonyos idő után a tünetek enyhülnek, 
akár el is múlhatnak. Szezonális, illetve egész éven 
át tartó allergia esetén is alkalmazhatunk cseppe-
ket, tablettákat illetve injekciós kezelést.

Meddig tart a gyógykezelés?

Általában a páciens már egy év után jelentős ja-
vulást érez, azonban a hosszútávú hatékonyság 
érdekében 3-5 éven át tartó kezelés szükséges.

Mikor javasolt az Allergén
Specifikus Immunterápia?

Gyermekeknek és felnőtteknek, ha
kevesebb gyógyszert szeretne szedni•	
zavarják a súlyos tünetek•	
szénanáthás•	
asztmás•	
ekcémás•	
háziporatka / virágpor / méh- vagy darázs-•	
méreg allergiás
valódi megoldást keres•	

És számos más esetben, amikor szakmailag az Ön 
vagy gyermeke orvosa indokoltnak tartja.

Miért válassza Ön az Allergén
Specifikus Immunterápiát?

mert megelőz: megakadályozza a betegség •	
súlyosbodását, az asztma kialakulását
mert kezel: a tüneti gyógyszerekhez ha-•	

sonlóan a terápia ideje alatt is csökkenti/ 
megszünteti a panaszokat
mert gyógyít: a terápia befejezése után is •	
tartós tünetmentességet biztosíthat
éveken át•	

Sikeres a kezelés, ha:
-A tünetek enyhülnek vagy teljesen 
elmúlnak
-Ön csökkentheti/elhagyhatja a 
tüneti kezelésre használt gyógyszereit 
anélkül, hogy állapota rosszabbodna
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