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Osszbges, orrtolyas, kbhbges, konnyezes, aszem es azorr viszketesejelzi 
az ingerlo pollenek jelenletet, amelyek megkeseritik az adott viragporra 
erzekeny betegek eletet. 

- A . tapasztait", tobb eve allerqias betegek mar idoben, a tOnetek megjele
nese, illetve az allergen noveny viragzasa elbtt orvoshoz fordulnak - mondja 
dr.Balogh Ka tal in, a Budai Allergiakozpont allerqoloqusfborvosa. - Az idei ev 
kisza rnnha tatlan idbJarasa azonban sajnos sokaknak nem hagyott megfelel6 
idot a szukseqes gyogyszerek idbbeni beszerzesere, igy elsokent - ha eddig 

. meg nem tettuk - ennek mielobbi potlasat tartoma legfontosabbnak. Kisma
rnak koreben kulonosen nepszerii a Rhinolight fenyterapia, mely akar onma
qaban, egyeb gyogyszerek nelkOI iskepes hatekonyanenyhfteni a panaszokat, 
kivaltkepp azolyan rd6szakokban, vagy olyan esetekben, amikor egyeb gyogy
kezeles nem javasolt. A haqyornanyos gyogykezeles mellett az imrn unterapia 
biztosit lehetoseqet az allerqias tOnetek kezelesere. Jelenleg ez az egyetlen 
gyogymod, mely tartosan kepes megszOntetni a panaszokat. Alkalmazasat 
azonban az allergen noveny viragzasat 2-4 honappal megel6z6en szukseqes 
megkezdeni . 

TOneti kezelessei- gyogyszerrel, orrcseppel, szemcseppel - csokkenthetok 
a panaszok, de az eletmodra vonatkozo orvosi tanacsok betartasa issokat se
gfthetabban, hogy abeteg minel kbnnyebbenatveszeljeaz allergias idoszakot. 
Jo tudni, hogy azartalrnatlannakgondolt allerqiabol sulyosabb legutibeteqseq 
valhat. a pollena llerg ia asztrnahoz vezethet. Ennek tOnetei: kohoqes, slpolo 
leqzes, leqszorru, zihalas, mellkasi feszOleserzese K. E.• 

- Az allergias beteg szoroz, szeles idoben ne tervezzen 
szobodteri programot, lehetoleg mine] kevesebb idot 
toltson a szabadban. 

- A [okos szellozteteset ne a reggeli orokbon vegezzuk, 
a pollenkoncentrccio rendszerint reggel 5 es 10 6ra 
kozott a legmagasabb. Hasznosabb keso este, lefekves 
elott alaposan otszelioztetni a lokost. 

- Ne tereqessiik a szorodo ruhokot a szabadba, ugyanis 
a nedves anyagokon a pollenszemek konnyen megta
padhatnak. 

- Csakkenthetjuk az ejszaka belelegzett ollerqenek 
rnennyiseqet, ha estenkent hajat mosunk, fgy megsza
badulhatunk a hajunkra rak6dott pollenektol, 

- Kerteszkedes kozben hasznos lehet ollerqicsok szomo
ra kifejlesztett, HEPA-szuros szojrnoszkot viselni. 

- Az utccn, illetve a kertben viselt labbelit es ruhozotot 
csereljuk Ie, amikor berneqyunk a lokosbo, fgy is csok
kenthetjuk a belsc legterbe jut6 pollenek rnennyiseqet. 

- Ha aut6val utazunk, elindulas elott javasolt legalabb 
tfz percig alaposan kiszelloztetni . Menet kozben hasz
naljuk a legkondicional6t a szelvedore ironyifvo, es ne 
mulasszuk el idonkemtlecserelni a szfirobetetet. 

- hirdetes -------------------------------------------

Sinol USA amerikai gy6gyszergyar altai kifejlesztett orrspray rendkfvOI gyorsan meqszun
teti az orrduqulast, kitisztitja es hidratalla az orrot, nedvesen es tisztan tartja az orrjaratokat, 
valamint elpusztitja a bakteriumokat es megel6zi az allergia kialakulasat. 

••mi~.~ o r r s p r a y nem szarlt]a ki az orrot, mivel nem tartalmaz antihisztaminokat es nyalka
hartya-karosito szereket. 

,==~.~ o r rS p r a Y b e n talalhato oldat mechanikusan bbliti es stirnulalja az orr nyalkahartyaiat. 
I · rendkivul gyorsan segit az allerqias es arcOregi problernakkal bsszefOgg6 orrdugu

las meqszunteteseben. 
••mi~.~ re n d k i v O I hatasosan alkalmazhat6 miqren, cluster-fejfajas, rnenstruacios fejfajas, 

tenzi6s fejfajas, valamint rniqren eseten is. Mivel nem az ernesztorendszeren keresztul fejti _lej~~b1 

ki hatasat, a Sinol kimeli a gyomrot es a rnajat, sot, ernesztesi panaszok (rnasnapossaq, .lIergl. 

gyomorrontas, maj- es veseproblemak) eseten is hasznalhat6. 
"I=~.~ s e m paracetamolt, sem non-szteroid gyulladascsbkkent6ket nem tartalmaz. 
) • orrspray hasznalata nem okoz fOgg6seget, akar napi 12 alkalommal is alkalmazhat6. 

Nem kivant mellekhatas nem ismeretes. www.sinol.hu 

A kockazatokr61 olvassa el a hasznalati utmutat6t, vagy kerdezze meg kezeloorvosat 
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