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Εκχυλίσματα αλλεργιογόνων για υπογλώσσια ανοσοθεραπεία

Ένα φιαλίδιο διαρκεί 3 μήνες

Ένα φιαλίδιο • Μία συγκέντρωση

Onevial
only.

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



Ένα φιαλίδιο • Μία συγκέντρωση
• Δόση συντήρησης σε 5 ημέρες

• Ευέλικτο δοσολογικό σχήμα

•  Όταν χρησιμοποιείται το SUBLIVAC® μπορεί να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 
25°C για 6 μήνες

Σύνθεση: Οι υπογλώσσιες σταγόνες SUBLIVAC περιέχουν εκχυλίσματα αλλεργιογόνων που παρασκευάζονται βάσει διαγνωστικής εξέτασης. Ενδείξεις: Το SUBLIVAC 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 μία σταγόνα την πρώτη μέρα. Η δόση αυξάνεται κατά μία σταγόνα καθημερινά, μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη δόση των πέντε σταγόνων. Η θεραπεία συνεχίζεται με πέντε σταγόνες ημερησίως. Οι 
σταγόνες θα πρέπει να παραμένουν κάτω από τη γλώσσα για τουλάχιστον 1 λεπτό (κατά προτίμηση 2-3 λεπτά) πριν την κατάποση. Συνιστάται η διεξαγωγή της θεραπείας για περίοδο 3 - 5 διαδοχικών ετών. Αντενδείξεις: 
οξεία λοίμωξη στους οφθαλμούς, στο αναπνευστικό σύστημα ή στα όργανα που συμμετέχουν στο ανοσοποιητικό σύστημα, μη αντιστρέψιμες βλάβες στους πνεύμονες (π.χ., εμφύσημα, βρογχιεκτασία), σοβαρές 
αυτοάνοσες διαταραχές και κακοήθειες (π.χ. των νεφρών, θυρεοειδούς αδένα, νευρικού συστήματος, ρευματικές παθήσεις, φυματίωση και HIV), ανοσοανεπάρκειες (π.χ. προκαλούμενες από ανοσοκατασταλτικά), σοβαρό 
μη-ελεγχόμενο άσθμα, ιδιαίτερα με FEV 1 σταθερά κάτω από 70% των προβλεπόμενων τιμών, υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: εάν η 
θεραπεία με εκχυλίσματα γύρεων ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της εποχής ανθοφορίας, τότε υπάρχει αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης ανεπιθύμητων ενεργειών. Ειδική προφύλαξη πρέπει να ληφθεί σε περίπτωση κύησης, 
λοιμώξεις στο στόμα, μετά από εξαγωγή οδόντων , κατά τη θεραπεία με β-αναστολείς (συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμικών σκευασμάτων που περιέχουν β-αναστολείς). Στην σπάνια περίπτωση αναφυλακτικού 
σοκ με συνυπάρχουσα χρήση β-αναστολών, η χρήση αδρεναλίνης ως μέτρο αντιμετώπισης μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική και να χρειαστεί μεγαλύτερη δόση. Ανεπιθύμητες ενέργειες: τοπικές αντιδράσεις 
του στόματος και του λάρυγγα, στομαχική διαταραχή και διάρροια. Επιδείνωση των αλλεργικών συμπτωμάτων, όπως ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα, βήχα και ατοπικό έκζεμα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, 
έντονες συστηματικές αντιδράσεις (ταχύπνοια, γενικευμένη κνίδωση, αγγειοοίδημα). Ειδικότερα στην περίπτωση ασθενών με υψηλό βαθμό ευαισθησίας, μπορεί να συμβούν έντονες αλλεργικές 
αντιδράσεις. Γενικά αυτές παρατηρούνται εντός 30 λεπτών μετά τη λήψη των σταγόνων. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, έχει αναφερθεί αναφυλακτικό σοκ σε ασθενείς με συνυπάρχον άσθμα. 
Μερικές από τις τυπικές προειδοποιητικές ενδείξεις είναι το αίσθημα καύσου, φαγούρας και θερμότητας πάνω και κάτω από τη γλώσσα, στο λάρυγγα, τις παλάμες και τα πέλματα. Συνθήκες 
φύλαξης: Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται μπορεί να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 25°C για 6 μήνες. Συσκευασία: Η συσκευασία περιέχει ένα γυάλινο 
διαφανές φιαλίδιο με σταγονόμετρο που περιέχει 24 ml υγρού.
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