
Ένα φιαλίδιο • Μία συγκέντρωση
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Αλλεργοειδές
Ολοετή, προεποχιακή ανοσοθεραπεία

Γύρεις:
•  Grasses
•  Birch
•  Trees (Birch, Alder, Hazel)
•  Grasses + Birch
•  Grasses + Trees
•  Grasses + Triticum
•  Artemisia
•  Grasses + Artemisia
•  Parietaria

Ακάρεα:
•  D. pteronyssinus
•  D. pteronyssinus + D. farinae

Διαθέσιμα αλλεργιογόνα: Αρχική θεραπεία Θεραπεία συντήρησης: 4±2 εβδομάδες

Νέο φιαλιδίο

INSPIRED BY PERFECTION
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Σύνθεση: Το PURETHAL περιέχει 20,000 AUeq/ml τροποποιημένων αλλεργιογόνων εκχυλισμάτων, προσροφημένων σε υδροξείδιο του αλουμινίου. Εναιώρημα για υποδόρια ένεση. 
Ενδείξεις: Το PURETHAL ενδείκνυται για την θεραπεία των αλλεργικών διαταραχών άμεσου τύπου, όπως είναι η αλλεργική ρινίτιδα, η αλλεργική επιπεφυκίτιδα και το αλλεργικό βρογχικό 

άσθμα. Δοσολογία και χορήγηση: Η θεραπεία ξεκινά με υποδόρια ένεση 0,05ml. Μετά την πρώτη ένεση η δόση αυξάνεται σταδιακά με εβδομαδιαία μεσοδιαστήματα μέχρι τη μέγιστη δόση 0,5 ml. Αν ο ασθενής ανέχεται 
καλά τη θεραπεία, τότε μετά την ολοκλήρωση της αρχικής θεραπείας, ο κύκλος μπορεί να διευρυνθεί, με μεσοδιαστήματα 4 εβδομάδων (± 2) μεταξύ των ενέσεων και τελικώς σε μηνιαία μεσοδιαστήματα. Συνιστάται η 
διεξαγωγή της θεραπείας για περίοδο 3 - 5 διαδοχικών ετών. Αντενδείξεις: Οξείες φλεγμονώδεις παθήσεις / εμπύρετη λοίμωξη στο όργανο στόχος, μη αναστρέψιμες παθήσεις του οργάνου στόχος (εμφύσημα, βρογχιεκτασίες 
κ.α.)., αυτοάνοσες διαταραχές (π.χ. των νεφρών, θυρεοειδούς αδένα, νευρικού συστήματος και ρευματικές παθήσεις), ανοσοανεπάρκειες (π.χ. προκαλούμενες από ανοσοκατασταλτικά), σοβαρό μη-ελεγχόμενο άσθμα, 
ιδιαίτερα με FEV 1 σταθερά κάτω από 70% των προβλεπόμενων τιμών, καρδιοαγγειακή ανεπάρκεια με αυξημένο κίνδυνο εάν χρησιμοποιηθεί αδρεναλίνη, κλινικά ενεργός κακοήθης όγκος, υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε 
από τα έκδοχα. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Η θεραπεία με ενέσεις ανοσοθεραπείας πρέπει να διενεργείται από ειδικούς ιατρούς. Κατά τη διάρκεια και μετά από το πέρας της κάθε ένεσης 
πρέπει να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη αντιμετώπιση αναφυλακτικού σοκ. Μετά από την ένεση, ο ασθενής πρέπει να παραμείνει υπό ιατρική επίβλεψη για 30 λεπτά. Ειδική προφύλαξη πρέπει να ληφθεί σε περίπτωση 
θεραπείας με β-αναστολείς, κύηση και γαλουχία και σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί προφυλακτική ανοσοποίηση σε λιγότερο από 7 ημέρες μετά την τελευταία ένεση 
με PURETHAL. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Ειδικότερα στην περίπτωση ασθενών με υψηλό βαθμό ευαισθησίας, μπορεί να συμβούν έντονες αλλεργικές αντιδράσεις. Γενικά αυτές παρατηρούνται 
εντός 30 λεπτών μετά τη διενέργεια της ένεσης. Έντονες τοπικές αντιδράσεις στο σημείο ένεσης. Επανεμφάνιση των αλλεργικών συμπτωμάτων του ασθενούς ως ήπιες συστηματικές αντιδράσεις 
(κνησμός οφθαλμών, πταρμός, βήχας, ατοπικό έκζεμα), έντονες συστηματικές αντιδράσεις (ταχύπνοια, γενικευμένη κνίδωση, αγγειοοίδημα) και σε πάρα πολύ σπάνιες περιπτώσεις αναφυλακτικό 
σοκ. Μετά την ένεση υποδόρια οζίδια και οίδημα(κοκκίωμα) μπορεί να παρατηρηθούν στο σημείο ένεσης. Συσκευασία: Το PURETHAL είναι συσκευασμένο σε φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων 3 ml, 
με ελαστικό πώμα και φλαντζωτό καπάκι αλουμινίου.
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Αρχική θεραπεία με εβδομαδιαία μεσοδιαστημάτα 

Από τελευταία ένεση  Μείωση δόσης
 3 εβδομάδες επανάληψη τελευταίας
 4 εβδομάδες κατά 0.1 ml  
 5 εβδομάδες κατά 0.3 ml  
 Πάνω από 5 εβδομάδες επανέναρξη

Θεραπεία συντήρησης με μεσοδιαστήματα 4-εβδομάδων 

Από τελευταία ένεση  Μείωση δόσης
 8 εβδομάδες κατά 0.1 ml
 9 εβδομάδες κατά 0.2 ml
 10 εβδομάδες κατά 0.3 ml 
Πάνω από 10 εβδομάδες επανέναρξη

Μείωση δόσης σε περίπτωση υπέρβασης του συνιστώμενου  
μεσοδιαστήματος μεταξύ ενέσεων:

 

Αλλεργοειδές
Ολοετή, προεποχιακή ανοσοθεραπεία
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Kατεχάκη 22,  115 25 Αθήνα
Τ 210 6728 318-9
F 210 6728 358
E info@alfamedica.gr

Αναφέρατε:
■   ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες 

για τα Νέα φάρμακα
■    τις ΣΟΒΑΡΕΣ ανεπιθύμητες ενέργειες 

για τα Γνωστά φάρμακα

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:
Συμπληρώστε την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

Ν


