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ett friskare liv
Foto: pederlamm.com

Peder Lamm: Hela våren tar jag a ntihistamin i
förebyggande syfte för att klara allt gräs- och björkpollen.
En bra bieffekt, tror jag, är att jag a ldrig får några myggbett.

Förbättra luften inomhus
Skydda din hälsa med
ett bra ventilationsfilter

Alexandra Zazzi om laktosintolerans
Man kan lära sig om sin egen
nivå. Vissa tål små m
 ängder.
Foto: annika broman

Frisk luft när du behöver, spara energi och miljön
– behovsstyrd ventilation!
ENERGIBESPARING MED HÄLSOFOKUS
Besök oss på Nordbygg i monter A42:10.

www.lindinvent.se | 046 15 85 50
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Allergi mot pollen är den vanligaste allergiformen i S verige.
Enligt Socialstyrelsen är 26 procent av befolkningen
allergiska eller känsliga för pollen.

Ökad efterfrågan
på pollenprognoser

S

om en följd av klimatförändringarna
påverkas människor av pollen en allt
större del av året.
Barns skolprestationer försämras
till exempel och samhällets kostnader blir höga. Den som är pollenallergisk kan göra en hel del själv för
att lindra plågan.En god hjälp i denna egenvård är de pollenprognoser
som publiceras i media.
Många är säkert inte medvetna
om att finansieringen av pollenmätningar och pollenprognoser är
i dag mycket osäker. I dag sker den
via bidrag från staten samt anslag
från vissa enskilda landsting och
regioner. En viktig inkomstkälla
för verksamheten är också försäljningen av de pollenprognoser som
publiceras i media och på vissa
webbplatser.

Semester otänkbart

Den svaga och osäkra finansieringen av pollenverksamheten gör att arbetet kan omintetgöras av till exempel en influensa
hos någon av dem som jobbar med
prognoserna under säsongen.
Semester under pollensäsongen
är inte att tänka på för många av
dem som arbetar inom systemet.
För många är arbetsförhållandena
i dag inte rimliga.

Finansieringen är mycket vacklande eftersom det totalt sett är
otillräckliga resurser för att på sikt
driva det nuvarande nätverket av
stationer. Verksamheten lever vidare på kryckor från år till år.
Båda de centrala institutionerna, Palynologiska laboratoriet
vid Naturhistoriska museet och
Pollenlaboratoriet vid Göteborgs
universitet, redovisar underskott i
driften.Den finansiella instabiliteten leder till en osäkerhet om med
vilken omfattning pollenmätningarna i landet kan bedrivas de närmaste åren.

Bidraget har urholkats

Inför 2012 års pollensäsong
har det varit mycket osäkert
om det kommer att kunna levereras pollenprognoser för den norra
delen av landet. Aktiva insatser
från Astma- och Allergiförbundet
tycks nu ha räddat prognoserna för
Norrland detta år. Så har det varit
varje år under de senaste årtioden.
Brandkårsutryckningar för att
bibehålla än den ena och än den
andra mätstationen har hjälpligt
räddat verksamheten i stort.
Statens ekonomiska bidrag har
legat still och har därmed konti
nuerligt urholkats.
Frågan om det statliga engagemanget för pollenmätningar och
prognoser har utretts av Social-

Ingalill Bjöörn
Ordförande i astma och allergiförbundet

tips
Med hjälp av prognoserna
kan du som är pollenallergisk
gör en hel del själv för att
lindra plågan. Förutom att
medicinera kan du också
använda prognoserna för att
styra din dagsplanering. Här
följer några sådana råd:
■■ Stanna inomhus under de
värsta pollendagarna
■■ Undvik ansträngande
aktiviteter inomhus
■■ Sov inte med öppet fönster
■■ Häng inte tvätt utomhus
under den värsta delen av
säsongen
■■ Skölj gärna håret innan du
går och lägger dig.

Snart är det
vår igen.
Usch.

departementet, men något beslut
har ännu inte fattats. Ett löfte om
ett initiativ under detta år har utfärdats av ansvarig minister. Ett
sådant är nödvändigt om prognoserna ska överleva långsiktigt.
En ökning av det statliga åtagandet med mellan två och tre
miljoner kronor skulle inte b
 ara
säkra den nuvarande verksam

heten 
utan också ge utrymme
till en utveckling av servicen till
landets pollenallergiker. Nästan
två miljoner människor i Sverige
skulle beröras av en sådan mycket
begränsad satsning.Det motsvarar
inte mer än 1 krona och 70 öre per
pollenallergiker.

Efterfrågad information

Naturhistoriska museets
webbplats med polleninformation och prognoser väcker ett
allt större intresse. År 2000 hade
sidan 293 000 besökare. 2010 hade
den siffran ökat till över en miljon
besökare.
Betänk att mycket av den information som publiceras på denna
sida också är tillgänglig via andra
hemsidor och tidningar. Informationen som förmedlas där är alltså
efterfrågad av många och nödvändig för tusentals människor.

!

vi rekommenderar
Emelie
Palmcrantz
Grafisk formgivare

sida 12

Foto: Privat

”Först blev jag glad
att äntligen få veta
vad det var jag led
av. Men jag tyckte
det var jättejobbigt
att lägga om k osten
helt.”
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Citera oss gärna, men ange källan.
Mediaplanets affärsidé är att leverera
nya kunder till våra annonsörer. Genom
intressanta artiklar med hög kvalitet
motiverar vi våra läsare att agera.

Läs mer på webben:
www.nrm.se/pollen

Snart är pollensäsongen tillbaka igen.
Du som är pollenallergiker, tala med
din läkare om aktuella behandlingsmetoder redan nu. Du hittar din
närmaste specialist på pollenkoll.se
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SPECIAL DIETS

www.finax.com

natriumkromoglikat

Cheesus!

Pollenallergi?
Lindra dina ögonbesvär
Snabb symtomlindring
- Effekt inom 15 minuter*

Enkel dosering
- Ögondroppar 2 gånger per dag
Prova våra nya glutenfria crackers
med tre spännande smaker.
Extra läckra till dina favoritostar.
Eller att njuta som de är.

Lecrolyn är ett receptfritt läkemedel. Läs mer i bipacksedeln

www.santen.se
Lecrolyn ögondroppar (natriumkromoglikat 40 mg/ml); Receptfritt läkemedel.
Indikation: Allergisk konjunktivit. Dosering: Normaldos för vuxna och barn är 1-2
droppar i vardera ögat 2 gångar dagligen. Varningar och försiktighet: Droppﬂaskan
innehåller konserveringsmedel och bör ej användas tillsammans med mjuka kontaktlinser. Förpackningar & förmån: 5 ml droppﬂaska F, 60X0,25 ml endosbehållare
F, 20x0,25 ml endosbehållare EF. För pris & ytterligare information: se www.fass.se.
Datum för översyn av SPC: 090416. *Montan P, et al. Allergy 1994;49:673-40.
®

Finax +46 42 298 605 info@finax.se

Har du användning för en

?

Har du hösnuva och snyter dig ofta, blir näsan lätt irriterad, öm och röd.
Men det ﬁnns en hjälp för detta – och den heter Kleenex Balsam. Den mjuka
Kleenex Balsam servetten innehåller ett särskilt Calendula balsam, som
hjälper huden att förbli mjuk och fri från irritation, när du snyter häsan ofta.

Finns både i box (till hemmet) och näsduk (när du är ute)

Always there. Always
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Barn utsätts
för en dålig
innemiljö

Ventilera
bättre

■■Fråga: Varför pratar man
inte om våra barns hälsa när
hälften blir sjuka i bostäder,
skolor och dagis?
■■Svar: Allergiproblemet är ett
område som har låg status.

 eller ingen förklaring. Det visade
h
sig att pojken satt direkt i undertempererad luft.
I början av 70-talet var 5 procent
av a lla barn allergiska, sedan exploderade det. I dag är 50 procent
drabbade. Och det handlar till stor
del om felaktigt inomhusklimat.
– Allergier och överkänslighet
blev uppmärksammade på 80-
talet och då kom inomhusklimatet i fokus, säger Thomas Pekonen,
som tycker att e ngagemanget för
våra barn har nått en bottennivå.
– Vi har ett folkhälsoproblem
och det handlar om barns hälsa. Vi
måste bli av med den ohälsa som i
dag finns bland våra barn. Jag har
varit i skolor där h
 älften av barnen
står i en allergisektion.

Inomhusklimat
stockholm

Forskning visar att dålig innemiljö
ger ohälsa. Vuxna ger den första
signalen, men då är det oftast
alltför långt g ånget och för sent
för barnen som redan påverkats.
De drabbas av sjukdomar och ofta
livslånga problem.
– Det var på 70-talet som jag
första gången kom i 

kontakt
med s juka hus, b
 erättar T
 homas
Pekonen, sakkunnig inom inomhusmiljö. Det var en barnstuga
där personalen fick hälsoproblem.
Man kom inte på varför, men
stugan revs.

Tre första åren viktigast

De tre första åren i ett barns liv
är de viktigaste, det är då som
immunförsvaret utvecklas. Och
det är under dessa år som barnen
oftast befinner sig i de sämsta
miljöerna.
Thomas Pekonen anser att också

– Mitt intresse för i nomhusklimat
för barn hade väckts. Om vuxna
blir sjuka av luften, då mår b
 arnen
självfallet jättedåligt och gränsen
för vad de tål har långt ö verskridits.
Men barn berättar inte om sina
besvär.
– Jag var en dag på en skola där
en pojke satt på en dyna på sin
stol. Varför? frågade jag. Jag f ryser,
svarade pojken. Läraren hade


foto: stefan holmer

Barn värre drabbade

Thomas
Pekonen
Sakkunnig inom
inneklimatfrågor
och forskningssamarbeten

nybyggda bostäder o fta är under
måliga. De b
 ygger, märkligt nog,
på ett regelverk som är över 30 år
gammalt. Men det finns nya att
leva upp till. I miljöbalken talas
bland annat om att vidta åtgärder
på rätt sätt, om försiktighets
principer och att skaffa kunskap,
bedöma risk och använda bästa
tillgängliga teknik för att undvika
problem.

Sörj för god ventilation

– Vi har upplevt 30 år av larm
rapporter,men fortfarande gör man
som man alltid har gjort med påföljd att hälften av våra barn blir
sjuka. Barn tvingas in i b
 ostäder,
dagis- och skollokaler som är undermåliga. Och barnet har i nget val.
Problemet med inomhusmiljön
blir inte mindre av att listan på
kemiska och farliga ämnen som
finns i våra hus kan göras lång.
Det är oftast omöjligt att sanera
och den enda lösningen för en
acceptabel innemiljö är att sörja för
god ventilation.
– Det finns system i dag som
ventilerar upp till åtta gånger mer
i sovrummen än de traditionella.
Systemen kan installeras i b
 åde
äldre och nyare hus, 

betonar
Thomas Pekonen.

läs mer på
webben

marie Louise Aaröe
redaktionen@mediaplanet.com

P I N NA

För ett hälsosamt inomhusklimatP I N N
Visste du att vi får i oss ca 25 kg luft per dag jämför med ca 1 kg mat? Trots det är kraven
på livsmedel skyhöga, medan kraven på luft är nästintill obefintliga. Visste du att vi
spenderade 90 % av vår tid inomhus och att 50 % av alla barn drabbas av allergier?
Trots det, ändras inte de 30 år gamla byggbestämmelserna angående ett hälsosamt inomhusklimat. Vi tar din och dina näras hälsa på allvar. Det här är HHM. Vi ger dig frisk luft inomhus.

Pinnab arbetar också aktivt för att
återinföra allergiprogrammet under
Folkhälsoinstitutet. Allergier är trots
allt vårt största folkhälsoproblem.

Vill du veta mer?
www.pinnab.se // Mobil: 070-772 82 91 // Tel: 08-792 01 22 // Fax: 08-768 61 33
Postadress: Ekovägen 32 • 187 41 Täby // Besöksadress: Enhagsvägen 8 E

P I N N AB
P I N N AB
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Uppmärksamma
laktosintolerans

– I dag finns mer kunskap än för
tio år sedan och det finns också
en mängd laktosfria p
 rodukter på
marknaden,säger kocken och matlagningsjournalisten Alexandra
Zazzi med erfarenhet från sin yng
ste sons laktosintolerans. När det
gäller roliga recept att laga så har
man olika val; antingen att laga
mat helt utan 
mjölkprodukter
(vilket är det enda som gäller om
man är 
mjölkproteinallergiker)
eller laga mat med laktosfria
produkter.

sörj för god ventilation
” Det finns system i dag som
ventilerar upp till åtta gånger mer
i sovrummen än de traditionella”,
säger Thomas Pekonen.
foto: shutterstock

som tog oss på allvar och konstaterade att här finns medelhavsrötter,
jag är ju halvitalienska. Kanske
hade Jonathan gendisposition för
laktosintolerans. Det konstaterades genom ett blodprov. Under tre
månader gav vi inte någon mat
med laktos.Vi märkte stor skillnad.
Från att han inte kunde sitta kvar
vid bordet en hel måltid, var det nu
inga problem.
Jonathan hade hunnit bli nio år
innan det konstaterades att han
var laktosintolerant.

Viktigt att hitta sin balans

I dag är laktosintolerans m
 ycket
mer uppmärksammat. Produkt
utveckling har också gett många
laktosfria produkter. Svenskar
är ovanligt toleranta för mjölk
produkter och vi har en k
 anske
överdriven mängd mjölkprodukter i vår mat. Det är egentligen vi
i Norden, förutom Finland, som
Flera år av utredningar
är de enda i världen som tål laktos– Vi har två söner i tonåren, produkter.
Sebastian och Jonathan. När

– Man kan lära sig om sin egen
Jonathan föddes var det inga laktosnivå. Vissa tål små mängder

problem under amningstiden. laktos. Det är mycket viktigt att

Problemen uppstod när han vi och våra barn får en m

 ångsidig
började få vanlig kost. Han t appade kost och hittar en balans som vi
i vikt och hade en svullen mage,torr kan styra över, säger Alexandra
hud och luftvägsinfektioner. Inget Zazzi. Vi fastnar lätt i ingrodda
fel konstaterades, trots att han var vanor, vilket medför ensidig kost
lös i magen efter varje m
 åltid.
med för m
 ycket
Vid två till tre års ålder hade av vissa prohan tappat allt underhudsfett, var dukter som
infektionskänslig och magen var i nnehåller
fortfarande svullen.
mjölk och
– Det blev en mycket rörig m å n g a
situation med hela tiden nya o nyttiga

läkare, som tyckte att detta var en kolhydrapigg krabat och alltså inga p
 roblem. ter.
Som förälder känner man på sig att
något är fel.
– Till slut fick vi kontakt med en
mycket duktig läkare i Kungsbacka,

Foto: peter jademyr

laktosintolerans

Alexandra Zazzis Mattips

Fisknuggets med hemmagjord
snabbketchup
4 personer

Fisknuggets

■■ 500 gr lubb eller sejfilé
■■ 1 dl vetemjöl
■■ 1-2 ägg
■■ 2 dl fint ströbröd
■■ 1 tsk paprikapulver
■■ 1 tsk chilipulver
■■ 0,5 dl sesamfrön
■■ Olja för fritering
Hemmagjord ketchup
■■ 1,5 dl passerade tomater
■■ 1 msk tomatpuré
■■ 0,5 msk vitvinsvinäger
■■ 1 msk rårörsocker
■■ 1 tsk majsena, redning för
ljusa såser
■■ Rostad klyftpotatis
■■ 2 bakpotatisar
■■ 2 msk olivolja
■■ Sätt ugnen på 200 grader
Foto: Annika Broman

■■Fråga: Hur hanterar man
bäst laktosintolerans?
■■Svar: Det gäller att
upptäcka den med hjälp av
uppmärksamhet och kunskap
och att sedan vara mycket
noggrann med kosten.

läs mer på
webben

Alexandra zazzi

text: marie Louise Aaröe

Gör så här:

Koka samman tomat, puré, vinäger, socker och salt, eventuellt

örter och cayenne. Strö over
majsena och rör om.
Låt svalna.
Skrubba potatisen, dela i klyftor,
lägg på ugnsark och stänk över
olivolja. Salta och peppra.
Ställ in i ugnen 25-30 minuter tills
de är mjuka och har fått färg.
Dela fisken i mindre bitar och
torka med hushållspapper.
Lägg mjölet i plastpåse och lägg
sedan i fiskbitarna, skaka om.
Vispa upp äggen lätt.
Blanda samman s
tröbröd,
paprikapulver, chilipulver och
sesamfrön.
Doppa först de mjölade fisk
bitarna i ägget och sedan i ströbrödet.
Hetta upp oljan till 170 grader.
Lägg försiktigt i fisken.
Ha alltid ett lock bredvid om
det s kulle b
 örja skvätta. Fritera
fisken g
 yllene i frityroljan och
låt rinna av på hushållspapper
innan servering.

”Det kan
aldrig vara
gott.”

Hård mot löss – mjuk mot barn
Giftfri lusbehandling – ingen risk för resistens
– Verkar fysiskt/mekaniskt. Innehåller dimetikon (silikon),
ej insektsgift eller eteriska-/ växtoljor.

Luktfritt och hudvänligt

– Kan tryggt användas av personer med känslig hud,
astma, gravida, ammande och barn från 6 månader.

Finns på apoteken.
Läs mer om löss och lusbehandling på
www.hedrin.se

TofuLine
Glass utan mjölk.

Mundipharma AB • Mölndalsvägen 30B • 412 63 Göteborg
Tel. 031 773 75 30 • info@mundipharma.se • www.mundipharma.se

12-HED-4-BR

Produktfakta: Hedrin®, 100 ml flaska, mild, klar lösning.
Innehåll: 4% dimetikon, 96% cyklometikon 5, inga övriga tillsatser.

Du behöver inte vara vegetarian, vegan eller mjölkallergiker för att uppskatta TofuLine.
Det kan ju faktiskt finnas helt andra skäl till att man vill ha en god glass. | tofuline.se
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2
hitta rätt i hyllan
Arbetet med produktrekommendationer har
utvecklats sedan mitten
av 1970-talet.
Foto: Thinkstock

Svalanmärkning vägleder
dig till allergifria produkter
”...våra medlemmar
och andra ska
känna sig hjälpta
och vägledda i sitt
val av produkter”

■■Fråga: Vad innebär det
att en produkt har fått en
Svalanmärkning?
■■Svar: Det betyder att den
har rekommenderats av
Astma- och Allergiförbundet
och är fri från allergen, parfym
och irriterande ämnen.

Vill veta allt

svalanmärkning

Vägledande i produktval

– Det är de stora p
 roduktgrupperna
och allt mer handlar det om
produkter avsedda för barn, till
exempel babytvål och schampo,
säger Jan Olson, samordnare
på förbundskansliet. Men det

– Vi har lagt oss vinn om att
ansökningsförfarandet för en

producent eller distributör ska

vara enkelt, säger Jan Olson. Vi
i rådet. Ett annat är att påverka lägger vikt vid att få veta lika
marknaden. De rekommenderade mycket om produkten som produprodukterna är märkta med centen. Vi ska vara den trovärdiga
parten, och ska aldrig kunna
förbundets namn och märke.
Märkningen garanterar att beslås med att vi inte kände till.
Det händer att förbundets
produkterna är fria från allergen,
granskningsråd kräver en opartisk
analys eller test. För godkända
produkter skrivs tvååriga avtal
som garanterar att 
produkten
förbandsmaterial, handskar,
inte ändras med bibehållen

luftrenare, luftreningsfilter,
rekommendation.
målarfärger, städmaterial och
– Målet är att på sikt k
unna
tvättmaskiner.
rekommendera och märka n
 ågon
■■ Märkningen utgör en
produkt ur i stort sett varje produkt
rekommendation, inte en
segment,säger Jan-Olof Jonsson.
absolut garanti för att ingen
person kan reagera på
Gösta Löfström
produkten.

Jan-Olof Jonson
Ordförande i Granskningsrådet inom
Astma- och Allergiförbundet

stockholm

Astma- och Allergiförbundets
certifiering av p
 rodukter, Svalan
märkningen, gäller i första hand
kemisk-tekniska produkter. Arbetet
med produktrekommendationer
har utvecklats sedan 
mitten
av 1970-talet. Det 
började med
parfymfria tvätt- och sköljmedel,
men har fortsatt även med diskmedel och i ständigt ökande
omfattning också hygienområdet,
hårschampo,balsam och lotion.

parfym och irriterande ämnen
i sådan mängd att det inte finns
några kända, medicinska rapporterade fall.
– Någon fullständig garanti kan
inte ges att en produkt inte ger
upphov till reaktioner hos någon.

finns ett jättestort intresse också
av god luftkvalitet i olika former.
– Ett syfte är att våra medlemmar
och andra ska känna sig h
 jälpta
och vägledda i sitt val av produkter,
säger Jan-Olof Jonson,ordförande

Fakta
■■ Kemisk-tekniska p
 rodukter
är det största gransknings
området för Astma- och Aller
giförbundet.
■■ Andra områden som
också kan bli Svalanmärkta är
bilinteriörer, byggprodukter,
bäddprodukter (kuddar och
täcken), dammsugare,

redaktionen@mediaplanet.com

Specialister utgör granskningsråd
Granskningsrådet inom
Astma- och Allergiförbundet består av specialister
inom medicin, kemi och
teknik. De tar i sin tur kontakt med annan expertis.

granskning
stockholm

Den slutliga bedömningen och
rekommendationen av produkter
för förbundets Svalanmärkning
baseras på forsknings
resultat,
existerande tester, mätningar,

recepturer, produktinformation,

vetenskap och beprövad erfarenhet.
I allt arbete gäller ”försiktighetsprincipen”. Om det råder tveksamhet om innehåll och egenskaper
hos en produkt avstår rådet från att
rekommendera den.

Etiska riktlinjer

Granskningsrådet består av
allergolog Lars Belin, hudtoxikolog Anders Boman, dermatolog
Marlené Isaksson och arkitekt
Roland Efraimson. Förbundsstyrelsens representant, tillika

ordförande är Jan-Olof Jonson
och samordnare är Jan Olson, förbundskansliet.
Rådet arbetar utifrån fastställda
etiska riktlinjer i syfte att fort
sätta bygga upp organisationens
förtroendekapital. Rådet tillsätts
av Astma- och Allergiförbundets
styrelse.

Stort behov hos befolkningen

Granskningsrådets medlemmar
har undertecknat en deklaration
angående jäv och andra bindningar.
Behovet av märkning ur a stma-

läs mer på
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och allergisynpunkt är stort. Man
räknar med att en tredjedel av
befolkningen, cirka tre miljoner
människor, har någon form av
känslighet. De flesta av dessa vill
kunna använda produkter, som är
jämförbara med dem som andra
människor använder.
Kännedomen om Svalanmärkningen bland allmänheten uppgår
till 85 procent enligt en undersökning för ett par år sedan.

foto: Sara nilsson
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Eva-Maria Dufva
Ombudsman för vård- och socialpolitiska frågor vid Astma- och Allergiförbundet
Allergiutredning

Vi behöver
en ny statlig
utredning
Sverige behöver en ny
statlig allergiutredning
som ett sätt att nå fram
till en nationell strategi
för allergisjukdomar.
Det hävdar Astma- och
Allergiförbundet.
– Den senaste utredningen
gjordes 1989. Den ledde till att
Folkhälsoinstitutet fick ett
allergiprogram, som dessvärre
lades ner 2000, säger Eva-Maria
Dufva, ombudsman för vårdoch socialpolitiska frågor vid
förbundet, som påpekar att
mycket hänt i samhället sedan
dess.

Inget samlat grepp

– Vi har i flera år försökt lyfta
frågan om en utredning. Vi har
socialstyrelsen med oss och
folkhälsoinstitutet och även om
vi inte upplever motstånd från
socialdepartementet, så händer
ingenting, man sätter inte ned
foten. Det görs olika mindre
utredningar, men det tas inget
samlat grepp.
Motivet bakom kravet på
en utredning och en nationell
strategi är att det handlar om
en folksjukdom. Tio procent av
befolkningen lider till exem
pel av astma och mycket stora
grupper är överkänsliga på o lika
sätt. Exempelvis blir sex procent
av befolkningen sjuka av dofter
medan 20 procent av alla barn
och tolv procent av alla vuxna
lider av eksem.

Gemensam plan

– En utredning skulle förhoppningsvis föreslå att en myndighet fick samordningsansvar
för frågor som rör allergisjukdomar och en handlingsplan
som alla berörda myndigheter
kan 
arbeta efter, säger EvaMaria Dufva.
Gösta Löfström

Gösta Löfström
redaktionen@mediaplanet.com

redaktionen@mediaplanet.com

Den högsta sugeffekten någonsin

500Watt

Vi gör rent hus.
Philips FC9176 FC9173 FC9171 FC9170 FC9160 rekommenderas numera av
Astma- och Allergiförbundet. Den garanterar en helt ren inomhusmiljö.
Eller inte riktigt, hela… 0,1 procent av dammpartiklarna smiter faktiskt igenom utblåsfiltret.
Men tycker Astma- och Allergiförbundet att det är okej, så tycker vi det också.

Annons FC9160 SVD 251 x 182 mm.indd 1

2012-03-07 12:59:10
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Bra rening av
luft är grunden
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luftfilterteknik
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Luftfilter är lösningen

”Med hjälp av filter kan inomhusluften renas till att bli nästan helt fri från förorefoto: Camfil Farr
ningar, partiklar och gaser”, säger Ulf Johansson. 

och ger välbefinnande genom bra
luftkvalitet.

Teknik i ständig utveckling

– De flesta lösningarna för en förbättrad luftkvalitet är r iktade mot
företag, sjukhus och industrin.
Det är i tätorten med mycket t rafik
som det i första hand är viktigt att
få bort föroreningarna i tilluften.
Med en samlad teknik går det att
skapa de rätta förutsättningarna.

Det är möjligt att applicera viss
teknik som används i renrums
industrin även i andra miljöer.
Att få in förorenade partiklar
i luften medför alltid en risk,
särskilt i kombination med gaser
som kan avges från olika material
i ett hus.
– Nybilsdoften till exempel,
känns ofta fräsch men är egentligen
emitterade gaser från interiören.
Datorer, och annan elektronik är

Fakta om luftfilter
■■ Luftfilter skyddar mot partiklar och gaser.
■■ Partikelfilter finns i en
mängd olika klasser från grova
filter som endast tar bort stora
sand- och dammpartiklar, till finfilter och HEPA (High Efficiency
Particulate Air) med hög avskiljningsförmåga.
■■ Gasfilter, eller molekylärfilter, verkar mot gaser och ångor
och kan designas för att ta bort
specifika gaser som till exempel
ozon, svavel- och organiska före
ningar. Partikelfilter i allmänventilation bör ha en avskiljningsgrad
större än 50 procent av fina och

ultrafina partiklar (förbränningspartiklar).
■■ HEPA filter används oftast i
miljöer med höga krav, till exempel operationssalar, mikroelektroniktillverkning, kärnkraftverk
och smittskyddslaboratorier.
■■ Avancerade molekylärfilter
är i dag ett krav vid tillverkning av
mikroelektronik.
■■ De effektivaste HEPA-filtren
tar bort mer är 99,9999 procent
av de minsta partiklarna. I dag
finns kombinationsfilter för allmänventilation som effektivt tar
bort både partiklar och gaser till
låg energiförbrukning.

Foto: privat

HAR DIN FASTIGHET
TILLRÄCKLIGT REN LUFT?
Ren luft får dig att bli piggare, friskare och håller risken för allergier borta. Men
tyvärr tänker många fastighetsägare idag enbart på energiförbrukningen.
Då missar man det som verkligen är viktigt: hur ren luft du egentligen får
att andas.
Våra filter Hi-Flo XL7 och XL9 renar luften effektivt och tillverkas av ett
skonsamt material som inte framkallar astma och allergier. Därför rekommenderas de också av Astma- och Allergiförbundet. Kontrollera alltid med
din fastighetsägare om luftfiltret i dina lokaler är tillräckligt bra. Våra filter
bidrar även till en låg energiförbrukning – något som alla fastighetsägare
blir glada av.

camfil.se

Effektiva luftrenare

andra exempel där gaser utsöndras
från olika material. Man måste
ha kunskap om inneluftsproblematiken och vad man ska åtgärda
med avseende på irriterande e ller
farliga partiklar och gaser. Det
finns ingen universell lösning.
Man bör se och göra utvärderingar
i varje enskilt fall.

ren luft

Ulf
Johansson
Expert inom
luftrening

ren luft

Skapa gräns
för
partikelhalt

■■Fråga: Vad kan man göra
för en bättre inomhusmiljö för
allergiker och andra?
■■Svar: Att sörja för att inkommande luft är ren från partiklar
och föroreningar är grundläggande.

Långvarig utsatthet för dålig
luft i inomhusmiljön utvecklar
allergier. Finns kombinationen
avgaser, rök och pollen ökar
problemen.
Det var på 60-talet som man inom industrin började se på lösningar för ren luft, och då f ramför allt i
elektronik- och kärnkraftsindustrin,som var beroende av och hade
krav på en mycket ren miljö.
– Det var där det började och
filtertekniken har genom åren

utvecklats och anpassats till

vanligare miljöer. Med hjälp

av filter kan inomhusluften
renas till att bli nästan helt fri
från föroreningar, partiklar och
gaser. Med ny sensorteknik kan
systemen förbättras, men det är
fortfarande filtret som är basen,
berättar Ulf Johansson, som under många år arbetat med luftrening.
Ett ventilationsfilter förhindrar
att luftburna partiklar sätter
igen ventilationssystemen och
minskar luftflödena. Än viktigare
är att de skyddar människors hälsa

Här hittar du mer
information:
www.astmaoallergiforbundet.se

!

Tips

– Bra rening av inkommande
luft är grunden. Nästa steg är att
ta tag i är de ämnen som finns
i materialen i ett hus. Det finns
många olika orsaker till dålig luftkvalitet, till exempel mögel, och
det finns olika sätt att förbättra
luften på.
– Gamla och vedertagna metoder är ofta de bästa och de behöver
inte vara kostsamma. Den diskussionen borde finnas högt på agendan, eftersom dålig luft sannolikt
medför höga kostnader för samhället.
Luftfilter är, trots sitt ibland
enkla utseende, en komplice
rad produkt. Filter skall klara att,
utan onödigt motstånd, både

släppa i genom ett tillräckligt stort
luftflöde och samtidigt avskilja
skadliga partiklar och atmosfäriska föroreningar.
– Det borde skapas en gräns för
partikelhalt i den inkommande
luften och tillåtna partiklar och
gaser inomhus. I dag konstaterar
vi mest problemet, men sedan
sker ofta inget mer. Det finns helt
enkelt ingen bra kontroll på luftkvalitet. Det är något som bör ses
över och undersökas mycket mer
än vad som sker i dag, säger Ulf
Johansson.

Det finns i dag luftrenare
som har mycket stor kapacitet för alla i inomhusluften förekommande partiklar och samtidigt är extremt tystgående och därmed kan vara till stor hjälp
för människor med astmaoch allergiproblem.
Det handlar om en svensk upp
finning kring ett partikelfilter
som möjliggör att stora luftmängder kan renas tyst eller ljudlöst och under låg energiförbrukning och utan ozonutveckling.
Många människor med luftvägsproblem mår dåligt av
inomhusluften, som kan innehålla farliga nanopartiklar, allergener, pollen, bakterier, virus
och annat luftburet damm. En
del av dessa föroreningar når inomhusluften via ventilationssystemet, en del alstras av människor, möbler, mattor, textilier med mera. Enda sättet att få
bukt med problemet är att använda effektiva luftrenare.
Tidigare luftrenare har haft
partikelfilter med högt motstånd
för luftflödet. De kom aldrig till
större användning på grund av
den störande ljudnivån.
Med det patenterade s ystemet
kan stora mängder luft renas
genom speciellt utformade

pappersfilter med extremt låg
ljudnivå och energiåtgång.
-Luften kan bli så ren att den
som är känslig blir p
åtagligt
bättre och rent av 

besvärsfri,
ibland redan inom ett par timmar,
berättar Jörgen L
indström,
som arbetat med försäljning av
luftfiltret i många år.
Den här typen r ecirkulerande
luftreningsapparater passar för
såväl bostadsbruk som för industri, offentliga lokaler, till exempel skolor och daghem.
MARIE LOUISE AARÖE

MARIE LOUISE AARÖE
redaktionen@mediaplanet.com

redaktionen@mediaplanet.com

Giving you cleaner, healthier air

Upptäck en värld
utan astma- och allergibesvär
Ta del av exklusivt erbjudande och lär dig mer på
www.blueair.se/astma-allergi

När du sNabbt
vill förbättra
iNomhusmiljöN!

Redo för ett hem med ren och fräsch luft på
riktigt? Med BioZones nya luftrenarteknik slipper du onödig trötthet, torra ögon och dålig lukt
samtidigt som du minskar risken för astma och
allergier. Oavsett om det gäller joggingskor, husdjur, mögel eller allmänt dålig luft kommer du
märka skillnaden. Kontakta oss så berättar vi mer.
BioZones innovativa teknik:

som skapar en joniserad plasma tar bort
• UV-lampor
bakterier, virus och mögel samt bryter ner lukter.
• Rengör all inomhusluft.
• Förhindrar mögeltillväxt i garage, källare och fastigheter.
• Miljövänlig och energisnål – förbrukar enbart 20 watt.

Enligt Energy Star är Blueair ECO10
världens mest energisnåla luftrenare.

Enligt AHAM är Blueairs 600-serie
världens högst presterande luftrenare.

Välj en BioZone Basic
som passar rummets storlek.
45 m 2, 90 m 2 eller 180 m 2.
Enkel att installera och placera.

BioZone Scandinavia AB. Smedbyv. 4. 184 32 Åkersberga
Tel: 08-540 640 48, 08-540 640 45. info@biozone.se

www.biozone.se

Ren luft överallt

Cair´s luftreningsteknik kan
ta hand om dina små problem
innan de blir mycket stora
Allt fler forskningsrapporter visar att inomhusluften är en
större hälsofara än man hittills känt till. De för ögat osynliga
luftburna föroreningarna som finns i inomhusluften identifieras mer
och mer som ett stort hälsoproblem. Det är inte bara allergiska
reaktioner som kan utlösas eller förvärras av det vi andas in. Till
exempel de minsta så kallade nanopartiklarna som obehindrat
kommer in genom alla ventilationssystem är rent av farliga för dem
som lider av kärlsjukdomar och ännu farligare för de barn som bor
i stan eller vistas på fritidsgårdar och i skolor som ligger nära hårt
trafikerade gator.
Det finns en praktisk och ekonomisk lösning för att förhindra
problemet och det är recirkulerande luftrening inomhus. Det ställs
höga krav på en sådan lösning för att den ska vara meningsfull.
Lösningen är luftrenare med tyst eller ljudlös drift i kombination
med stor luftreningskapacitet. Cair luftrenare förenar dessa två
egenskaper.
Se vår kampanj på hemsidan.
Ren luft är en synnerligen bra
investering för din hälsa.

Cair AB | www.cair.se | Email: info@cair.se | Tel:08-540 881 20
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inspiration
Fråga: Hur hanterar man att livslångt vara pollenallergisk och
därtill astmatisk?
Svar: Det gäller att undvika det man är överkänslig för och att
sköta sin övriga hälsa; mat, sömn och motion.

Håll dig frisk genom att
undvika känsliga ämnen
skåne

Det gäller att sköta sin pollen
allergi genom att vara noga med
kost och motion, säger Peder
Lamm, känd antikvitetsexpert,
som varit allergisk sedan tonåren.
– Jag drabbades av allergi först
i tolvårsåldern. Jag blev jättesjuk
och kunde knappt andas och fick
en hel lista på saker som jag inte
tålde och som jag borde undvika.
Det handlade om olika sorters
gräs, björkpollen, men också
hund och katt. Ungefär samtidigt
utvecklades också astma.
Peder Lamms allergi har för
ändrats genom åren.

Tar mediciner i nödfall

– När jag var liten var jag över
känslig mot ”allt”. Så illa är det
inte längre. Nu kan jag till och
med gå genom ett stall utan att
nysa.
– En stor del av året är jag
ganska besvärsfri, men emellan
åt blir det riktigt illa. Då får jag ta
mediciner, men annars är jag
restriktiv med alltför mycket

medicin. Normalt tar jag anti


histamin, som jag köper recept
fritt på apoteket, men blir det för
svårt så får jag ta till tyngre p
 rylar
och då är det luftrörsvidgande
astmamedicin som gäller. Vid
astmaattack är det inhaler, men
framför allt gäller det att hålla sig
borta från allergikällan.

”Man känner sin
kropp och vet
när man behöver
motion och
måste träna”
– Hela våren tar jag antihistamin i förebyggande syfte för att
klara allt gräs- och björkpollen.
En bra bieffekt, tror jag, är att jag
aldrig får några myggbett.

Skillnad på hund och hund

– Det gäller att undvika det som
jag är känslig för, att gå hem till
någon som har hund till exem
pel. Måste jag göra det så får jag
medicinera först. Men det är inte
lika svårt med alla hundar. Det

är skillnad mellan de som har
päls och de som bara har hår. De
korthåriga tål jag.
– Tidigare tålde jag inte katt,
men det har faktiskt gått över med
åren, vilket resulterat i att vi nu
har fem katter sedan ett halvår.
Det går bra, jag känner ingenting,
hävdar Peder Lamm.

fördelaktigt att bo på landet som
han själv gör.Han tror inte att det är
mer pollen där än i centrala s taden,
där det i stället är avgaser och gifter
i luften som säkert inte är bra.
Han slår ett slag för Skåne, där
han själv bor, genom att påpeka
att där är det ont om björk.

Gäller att sköta sin hälsa

För en tid sedan var Peder Lamm
i Kina i affärer. När en kinesisk
affärsbekant fick höra om hans
allergi rekommenderade denne

en kur akupunktur.
– Min affärsbekant gör inte
bara affärer, han kan akupunktur
också. Det handlar om en två

veckors kur med sju behandling
ar, en varannan dag. Sedan ska
man kunna vara fri från a llergi
mot hund. Det låter onekligen
lockande. Det vore fantastiskt,

värt ett försök. Och varför inte?
Kina är ju akupunkturens hem
land. Jag är frestad att pröva. Det
en dröm jag har. Vi får se om jag
kan förverkliga den, säger Peder
Lamm.

Han anser att det är särskilt viktigt
om man är psykiskt eller fysiskt
litet nedgången som allergin och
astman bryter ut.
– Därför gäller det att hålla sig
i form. Jag försöker träna en hel
del, gärna yoga som inte är n
 ågon
flåssport utan man bara har sig
själv som motvikt. Flås tror jag
snarare kan utlösa astmaanfall.
Det gäller också att äta sunt och
att sova mycket. Det är mitt
recept för att klara mig. Så snart
jag blir litet småförkyld kommer
besvären.
– Man känner sin kropp och
vet när man behöver motion och
måste träna, när man blir andfådd
av att springa efter bussen till
exempel.
Peder Lamm tror att det är

Har en dröm om en kur

Gösta Löfström
redaktionen@mediaplanet.com

Profil

Foto: pederlamm.com
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mätstationer

Pollenfällor
viktiga för
allergiker
Det senaste hotet mot så
kallade pollenfällor, mät
stationer runt om i landet
som ger dagsaktuella un
derlag för de landsomfat
tande pollenprognoserna,
är avvärjt. Den hotade
stationen i Umeå får vara
kvar.

tål numera katt
”Tidigare tålde jag inte katt,
men det har faktiskt gått över
med åren, vilket resulterat i att
vi nu har fem katter sedan ett
halvår”, berättar Peder Lamm.
foto: pederlamm.com

Peder Lamm

■■ Ålder: 41
■■ Yrke:
Antikexpert
■■ Utbildning: Konstvetenskap,
bebyggelsehistoria med mera
■■ Bor: På en gård ute på den
skånska vischan
■■ Familj: Sambo C
 harlotta och
två tonåringar

■■ Känd från: Just nu Slottsliv
i TV8 och genom åren en rad
andra tv-produktioner
■■ Intressen: För närvarande
framför allt 1700 - talsgården i
Skåne som kräver sitt
■■ Allergisk mot: Pollen, olika
sorters gräs och björk, långhåriga hundar och damm, men
inte längre allergisk mot katter

naturligt ren sesamolja som fuktar
och mjukar upp dina torra näsgångar.
Den befriar dig från irriterande näsbesvär,
torra slemhinnor och klåda samt hjälper
till att hålla influensan borta.

”Håll immunförsvaret
på topp med bra kost,
motion och sömn.”
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Nozoil. Gör irriterad näsa glad.
Finns på ett apotek nära dig.

www.nozoil.se

gösta löfström
redaktionen@mediaplanet.com

® Nozoil är ett av Pharmacure Health Care AB registrerat varumärke.

Nu med eukalyptus – lindrar vid allergi!

för björkpollen är det bra att bo
i Skåne.
■■ Ouppfylld dröm: Att åka till
Peking och få en två veckors
akupunkturbehandling av en
mångsysslande affärsbekant.

ramp

Nozoil® är tillverkad av 100 procent

■■ Mediciner: Antihistamin
 ller i svåra fall luftrörsvidgande
e
astmamedicin samt inhaler vid
astmaanfall
■■ Bästa råd till pollen
allergiker: Att hålla
immunförsvaret på topp med
bra kost, motion och sömn.
Att hålla sig borta från allergi
källan. För den som är känslig

Marianne Jarl, ombudsman vid
Astma- och Allergiförbundet,
efterlyser en nationell strategi
med 25 väl spridda fällor och en
långsiktig och pålitlig finansie
ring.
– I dag finansieras tiotalet pol
lenfällor i Sverige av väldigt oli
ka aktörer, bland annat kom
muner, landsting och Naturhis
toriska Riksmuseet. Det finns
ingen långsiktighet och om en
fälla kortsiktigt stängs går kom
petens förlorad och det samlade
systemet skadas.
– Det här är en väldigt skör
verksamhet som skulle behö
va en samlad huvudman, säger
Marianne Jarl, som hävdar att
pollenprognoserna, som når ut
via tv, tidningar och internet, är
avgörande för att allergiker ska
kunna planera uteaktiviteter
och medicinera lagom. Pollen
förhållandena är också väldigt
olika i olika delar av landet och
varje mätställe behövs.
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Emelie har lärt
sig leva med sin
glutenintolerans
■■Fråga: : Hur är det att leva
med glutenintolerans och
mycket strikta regler för vad
man äter?
■■Svar: Först känns det
jobbigt, men man vänjer sig vid
glutenfri kost och tänker sedan
inte så mycket på det, svarar
Emelie Palmcrantz.

Emilie Palmcrantz, som snart är
30 år och arbetar som grafisk form
givare, drabbades av glutenintole
rans, eller celiaki som sjukdomen
också kallas, när hon var ungefär
22 år gammal.
– Jag studerade i USA när jag
plötsligt blev väldigt sjuk. Jag fick
ont i magen, gick ner mycket i vikt.
Jag gick till läkare men man hade
svårt att utreda mig, det förekom
många gissningar under en lång
period. Man trodde till exempel att
det berodde på stress.

Jobbigt i början

– Det tog nästan ett och ett halvt
år innan jag fick diagnosen glu
tenintolerans, berättar Emilie.
Först blev jag glad att äntligen få
veta vad det var jag led av. Men jag
tyckte det var jättejobbigt att lägga
om kosten helt. Numera tycker jag
inte att det påverkar mig negativt.
Det är ju också så vanligt här i Sve
rige, så det är ingenting konstigt.
Att vara glutenintolerant inne
bär att man inte tål proteinet
gluten, som finns i vete, råg och
korn. Gluten skadar tarmluddet i
tarmens slemhinna. Tarmluddet

4
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Emelie Palmcrantz
Grafisk formgivare

har betydelse för att man ska
kunna tillgodogöra sig näringen i
maten på ett bra sätt. Tarmen blir
till slut helt slät.
En av hundra svenskar lider av
glutenintolerans. Det är inte alltid
lätt att upptäcka glutenintolerans.
Symptomen varierar från person
till person. Man bör alltid söka lä

kare för utredning om man tror att
man är drabbad.

Tänker inte på det i vardagen

– Det tar litet längre tid att handla
mat, man får fråga en del och läsa
på förpackningarna. Att gå ut och
äta är egentligen inte heller något
problem numera. Man har blivit

fakta
■■ Glutenintolerans innebär att
man inte tål proteinet gluten, som
finns i vete, råg och korn. Gluten
skadar tarmluddet i tarmens
slemhinna hos dem som har
glutenintolerans. Tarmluddet har
betydelse för att man ska kunna
tillgodogöra sig näringen i maten
på ett bra sätt. Tarmen blir till slut
helt slät.
■■ En glutenintolerant person
bildar antikroppar och immunförsvaret startar för att skydda
kroppen. En inflammation bildas i
tarmen och skadar slemhinnan så
att näringsupptaget blir försämrat.
■■ Symptom kan vara viktminskning, diarré, förstoppning, blåsor

Ren luft
nattetid bra
mot astma

Tips

”Det tar litet längre
tid att handla mat,
man får fråga en
del och läsa på
förpackningarna.”
Foto: privat

glutenintolerans

Renluftsbehandling

i munnen, trötthet, vitamin- och
blodbrist, anafylaktisk chock.
■■ I de flesta dagligvarubutiker
finns en särskild avdelning för
glutenfri mat, framför allt bröd och
pasta.
■■ En glutenintolerant person
kan äta frukt, bär, grönsaker, kött,
fisk, ris, mjölkprodukter, glass
med mera.
■■ En glutenallergiker tål ofta
inte ens att man använder samma
sked till vanlig pasta och glutenfri pasta.
■■ Glutenintolerans varar hela
livet, men besvären brukar gå
över om man enbart äter mat utan
gluten.

minska dina
besvär

bättre och duktigare i köket, mer
medvetna. Men man kan ju aldrig
vara helt säker på om samma skär
bräda har använts till glutenmat.
Emelie Palmcrantz tycker att
hon kan äta samma maträtter
som alla andra, bara att det krävs
litet andra ingredienser. Kosten
hemma blir inte på något vis

ensidigare, kanske litet mer när
hon äter ute.
– Jag tänker inte längre på min
glutenintolerans i vardagen. Jag
har många kompisar som har det,
min syster också, och det blir bara
vanligare.
Alla i familjen och bekantskaps
kretsen måste veta att 
maten
man äter ska vara utan gluten i
alla situationer. Det går inte att
göra undantag lite då och då, eller
”för en gångs skull”. Att vara kon
sekvent i alla sammanhang från
första början skapar respekt och
förståelse för nödvändigheten av
att äta glutenfritt. Emelie tycker
inte heller att det är svårt att få
förståelse för dessa självklarheter.

Ärftlighet en orsak

Det är inte klarlagt varför vissa
människor är känsliga för gluten.
Ärftlighet beskrivs som den
viktigaste enskilda orsaken till
att människor drabbas. Emelie
har också en teori om att rödlätta,
blonda personer är mer benägna.
Det passar åtminstone in på henne
själv. Men det är knappast veten
skapligt belagt.

Renluftsbehandling under
sömnen kan dramatiskt
förbättra livet för människor som är svårt sjuka i
allergisk astma. Att nattetid bara utsättas för partikelfri luft ger goda effekter även under vaken tid.
– Ingen läkemedelsbehandling
går till roten med den allergi
ska sjukdomen, konstaterar Per
Gustafsson, docent vid Göte
borgs universitet, barnläkare
och barnallergolog vid Allergi
centrum, kärnsjukhuset i Skövde.
– Många barn lider mer än vi i
allmänhet tror, är ständigt tröt
ta, hängiga och mår aldrig rik
tigt bra.Med renluftsbehandling
kan man i många fall komma åt
detta helt biverkningsfritt.
Per Gustafsson beskriver hur
en renluftsmaskin sprider ex
tremt ren luft över det sovande
barnet, som får chans att åter
hämta sig nattetid.
– Behandlingen har gett
mycket god effekt för året-runtallergiker, till exempel extrem
pälsdjurs- eller kvalsterallergi.
Han har testat metoden på ett
tiotal patienter. Resultaten är go
da i två av tre fall. För en tredjedel
av dem med goda resultat har för
bättringarna varit extraordinära.
– Man vaknar utvilad, astman
blir klart bättre och effekten hål
ler i sig under dagen när krop
pen under natten befrias från
attacker av allergener, säger Per.
Han har sett förbättringar av
både astma,hösnuva,eksem och
urtikaria.Renluftsbehandlingen
är dock ganska dyr, vilket gör att
insatserna hela tiden måste mo
tiveras.
gösta löfström

gösta löfström

redaktionen@mediaplanet.com

redaktionen@mediaplanet.com

Ny behandling
för patienter med
allergisk astma

I MixWells sortiment finns mixer
utan gluten, laktos, ägg och soja.
MixWells mixer finns på Apoteken,
i livsmedelshandeln och via vår webbhandel.
Konsumentkontakt: 021 35 09 60, www.mixwell.com

Följ oss på facebook
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För personer med svårkontrollerad
allergisk astma ger Protexo luftvägarna
välbehövlig vila från allergener under
natten, i form av ren, sval luft som
tränger undan den omgivande orena
luften. Protexo är ett alternativ när
astman, trots medicinering, är svår att
kontrollera.
Såg du inslaget om Protexo i Rapport?
Om inte, gå in på www.airsonett.se/
news.

Tel: 0431 40 25 30 e-mail: info@airsonett.se
www.airsonett.se
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Skandinavisk
marknadsledare på
glutenfritt bröd

Celiaki – en sjukdom som ofta missas
Att ställa om till ett glutenfritt liv kräver kunskap och lite tålamod, men är ofta mindre komplicerat
än man tror. Det är också en början till att må bättre. Broschyren här ovan har vi tagit fram som ett
stöd på vägen. Bläddra gärna i den på Frias hemsida eller beställ ditt egna exemplar via info@fria.se

info@fria.se • www.fria.se • 031-734 13 30

matallergi och specialkost.
I över tio år har Bergström & Hellqvist
utvecklat kunskap och arbetssätt i
livsmedelsbranschen – från industri och
kontrollmyndigheter via restaurang och
Box 1969 • 751 49 Uppsala • Tel: 018-300 870

storhushåll till servicehandel och fast food.

www.bergstrom-hellqvist.se

Bergström & Hellqvist MMXI - Form: Trycksaken i Uppsala - Foto: © iStockphoto.com/RedHelga
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allergi

Viktiga
åtgärder
i skolan

kartlägg
allergin

Det är fyra områden som
barn med allergi är beroende av i skolan enligt
Astma- och Allergiförbundet: Lokalerna (inomhusmiljön), verksamheten
(rutiner och planering),
maten samt kunskap och
information.
– Helheten i skolans arbetsmiljö
är viktig. Alla områdena måste
fungera väl ur allergisynpunkt,
säger Marie-Louise Luther,
ombudsman för inomhusmiljö
vid förbundet.
En webbenkät som förbundet
gjort bland sina medlemmar visar att dessa rangordnar behoven av åtgärder kring fukt- och
mögelproblem, ventilation samt
planering av verksamheten så
att alla elever med allergi kan
delta på samma villkor som andra.
– I enkäten svarar man också att all skolpersonal som har
med barnen att göra behöver information om allergi, men att de
mest prioriterade personalgrupperna är rektor, måltidspersonal
och städpersonal, säger MarieLouise Luther, som också berättar att Unga Allergiker anser att
särlösningar för dem med allergi är vanliga och innebär diskriminering.

lång period av besvär
Björken slår ut på våren
för att följas av olika växter
under sommaren och tidiga
hösten.
Foto: thinkstock

astma & hösnuva

”Det viktiga för
barn och ungdomar är att kartlägga vad de är
allergiska emot.”

Genom att mäta antikroppen IgE
i blodet mot dessa pollenkorn och
mot specifika proteiner, får doktorn hjälp att sätta en korrekt dia
gnos och att välja behandling. En
del patienter kan komma ifråga
för allergivaccination, en behandling som gör de flesta helt symptomfria.

Magnus Borres
Barn- och ungdomsallergolog och
medicinsk chef på Thermo Fisher Scientific

Revolutionerande tester

allergitest

Av de respiratoriska allergisjukdomarna är astma och hösnuva
de absolut vanligaste och drabbar
upp till 25 procent av befolkningen.
– Allergierna börjar oftast i 3–4
års ålder och är som vanligast i
tonåren för att sedan mattas av
i 40-årsåldern, berättar Magnus
Borres, barn- och ungdomsallergolog och medicinsk chef på företaget Thermo Fisher Scientific,
samt verksam som astma- och allergidoktor.

– Det gäller att tidigt hitta tecknen
på den allergiska astman. Det görs
lätt genom allergitest.

Hänger ihop

Astma och hösnuva hänger ihop.
Det är samma slemhinna från näsan till lungorna som blir påverkad. Har man astma i skolåldern är
det troligt att man senare utvecklar hösnuva.
Har man väl fått sjukdomen tar
det cirka två år att börja utveckla
allergi.

– Det har en stor betydelse att veta
vad man är allergisk emot. En allergiker reagerar mot vissa specifika proteiner som finns i pollen och
hos pälsdjur.
Björken slår ut på våren för att
följas av olika växter under sommaren och tidiga hösten. Det är
under en lång period av året som
man kan ha besvär.
– Allergi är en systemsjukdom
som påverkar hela kroppen med
trötthet och sämre prestationer,
berättar Magnus Borres.

Detta är en helt ny generation
allergitester som är revolutionerande och har ett stort kliniskt värde.
– Det viktiga för barn och ungdomar är att kartlägga vad de är allergiska emot. Hitta det elaka proteinet som man reagerar på, säger
Magnus Borres. Varje gång en allergireaktion drar i gång är det inte bra. Allergier kan förvärras och
måste därför regelbundet följas
upp.

Tagit fram en checklista

Astma- och Allergiförbundet,
www.astmaoallergiforbundet.
se, har tagit fram en checklista, en ”allergirond”, för att man
ska kunna finna allergirisker i
inomhusmiljön i förskolan och
skolan.
– Den är ett hjälpmedel som
bör användas årligen.Vi har också ideella allergiombud på vissa
skolor för att stötta dem som lider av allergi.
gösta löfström
redaktionen@mediaplanet.com
Foto: Sara Nilsson

foto: Thermo Fisher Scientific

Testa ditt barn om
du misttänker allergi
■■Fråga: Om man misstänker
att ens barn har allergi, vad är
det första man ska göra?
■■Svar: Att direkt testa barnet
och få reda på exakt vad det
är som orsakar allergin. I dag
finns vaccinationer och åtgärder för att underlätta denna
mycket jobbiga sjukdom.

läs mer på
webben

marie louise aaröe
redaktionen@mediaplanet.com

Matallergiker oroas många gånger i onödan
– Ordet matallergi är ett
otroligt laddat ord, för både
allergipatienter och läkare.
Många allergiker oroar sig
dock i onödan.

man allergisk mot potatis och potatisstärkelse, går det inte att känna på smaken om det finns i maten. Vilket självklart skapar oro,
osäkerhet och otrygghet.

Det säger Magnus Wickman,
barnallergolog och professor vid
Karolinska institutet och även
verksam på Sachska barnsjukhuset i Stockholm.Det handlar om att
ta reda på vilken typ av matallergi
som man har.
– Är man allergisk mot elefanter,
är det lätt att undvika sådana, de
är stora och man ser dem. Men är

”Blir uppskrämda i onödan”

– Jag anser att många allergiker
blir uppskrämda i onödan.Tre fjärdedelar av dem som är allergiska
mot trädnötter eller jordnötter har
en ”oäkta” allergi som är kopplad
till pollenallergin.
– Symptomen är obehag i munnen när de exempelvis äter en nöt,
men värre blir det inte. En fjärde-

Magnus
Wickman
Barnallergolog
och professor
vid Karolinska
institutet
Foto: Inger Sannes

del, som har den äkta farliga mat
allergin, kan reagera kraftigt. De
som tidigare fått en allergichock
av jordnötter/trädnötter bör vara
utrustade med två adrenalinsprutor som de bär med sig, en viktig
säkerhetsåtgärd att ta till vid en
allergichock.
Med modern allergidiagnos-

tik kan man lätt ta reda på vilken
grupp man tillhör. Det sker genom
ett blodprov, precis som tidigare,
men nu kan man med förfinad teknik skilja på den farliga allergenen
mot den ofarliga, en jättevinst för
patienterna.
– Det är många allergiker som
inte har vågat vistas i rum där jordnötter finns,inte vågat flyga och så
vidare. När de fått diagnosen ofarlig matallergi får de ett helt nytt
liv, säger Magnus Wickman.
marie louise aaröe
redaktionen@mediaplanet.com

Marie-Louise Luther
Ombudsman för inomhusmiljö,
Astma- och Allergiförbundet

”Vi har ideella
allergiombud
på vissa skolor
för att stötta
dem som lider
av allergi.”

Din dotter är allergisk mot pollen.
Vet du med säkerhet om ditt barn är allergiskt eller inte? Och mot vad i så fall? De flesta som
lider av allergi är allergiska mot mer än en sak, utan att veta om det. Ofta är det summan av
alla allergier som får bägaren att rinna över och orsaka symtomen, det vill säga inte enbart
pollen, husdjur eller en viss typ av mat. Så länge de verkliga orsakerna till allergisymtomen
förblir okända, kanske ni undviker fel saker eller får fel behandling!
Ett enkelt blodtest, som ImmunoCAP ®, kan visa om ditt barn är allergiskt och exakt mot
vad. Med resultatet slipper du oroa dig i onödan och undvika saker ditt barn egentligen inte
är allergiskt mot. Fråga efter ett ImmunoCAP blodtest för allergi vid ert nästa läkarbesök!

Eller?

heart.se

Läs mer om blodtest för allergi på www.isitallergy.se

Se filmen och lär dig mer om allergi!
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behandla
dina eksem

läs mer på
webben
Eva Björklund
Ansvarig för Södergården
allergihem

Södergården
vill skapa
trygghet
läs mer på
webben

flera former av eksem
De vanligaste är böjvecks
eksem, mjälleksem, blöjeksem samt allergiska och
icke-allergiska kontakt
eksem.
Foto: thinkstock

Eksem medför en ständig kamp
■■Fråga: Hur hanterar man ett
liv med eksem?
■■Svar: Grundläggande är att
hålla huden mjuk och fuktig.

Eksem

tror att meditativa övningar hjälper. Själv ägnar jag mig åt qigong.
– Litet småeksem går att hantera, men kliar man sig, får sår och
de tar över, blir i nfekterade, då blir
det jättejobbigt. Det svider överallt,
man blir matt, kan få feber.

behandling

Ulla-Carin Nyquist i Stockholm
lider av atopiskt eksem, även

kallat böjveckseksem.
– Det har vandrat runt, i armveck
och knäveck när jag var barn, just
nu mest på händerna och på halsen.
Det gör jätteont och man måste
hela tiden h
 ålla på och smörja sig.
Räcker det inte med vanlig salva får
man ta till kortison. Ljusbehandling kan också göra nytta, och jag
Ulla-Carin
Nyquist
Dramaturg

Vintrarna är en utmaning

– Jag har alltid haft eksem, berättar
Ulla-Carin Nyquist. Man blir bättre
och sämre i perioder. Stress, trötthet, förvärrar eksemet. Vid två
tillfällen har jag blivit r iktigt dålig.

– Det var i 30-årsåldern e fter en
separation, jag gick ner i vikt, fick
influensa och eksemen blossade
upp. Och när jag drygt 40 år
gammal fick barn och efter amning gick ner i vikt, var trött och
drog på mig en influensa då också.
Då var det samma sak, säger UllaCarin Nyquist.
– Vintrarna är en verklig utmaning. På vintern är det torrt
och varmt inne och kallt och rått
ute. Det är 
inte lätt för h
 uden.
På sommaren och när jag är i

Fakta
■■ Det finns flera former
av eksem. De vanligaste är
böjveckseksem, mjälleksem,
blöjeksem samt allergiska och
icke-allergiska kontakteksem.
■■ Klåda är det vanligaste
tecknet på eksem. Huden blir
röd och inflammerad. Det finns
krämer och salvor för att få bort

eksemet. Sök vård om det inte
försvinner.
■■ De flesta eksem är inte
allergiska.
■■ Stress kan vara en
bidragande orsak till eksem eller
förvärrat eksem.
■■ Torr hud behöver inte vara
eksem.

 armare länder försvinner mina
v
hudsprickor och besvär.
Ulla-Carin Nyquist är dramaturg, skriver text och musik, och
har engagerat sig m
 ycket i eksem
frågorna, bland annat 
genom
Astma- och Allergiförbundet.

En film om eksem

För några år sen gjorde hon tillsammans med sin man, som är dokumentärfilmare, en film för SVT om
eksem, hud och psyke som hette
Tunn hud. På Astma-och Allergiförbundets initiativ har de också
gjort sex kortfilmer om eksem
som underlag för s amtalscirklar.
Nu arbetar hon bland annat med
seminarieverksamhet.
– Jag tror det är viktigt för välbefinnandet att vara aktiv och
engagerad och fokusera u
 tanför
sina egna problem, säger Ulla-

Carin Nyquist.
Gösta löfström
redaktionen@mediaplanet.com

foto: xxxxxx

En inflammation i hudens övre lager
Det finns flera olika typer
av eksem och v
 ariation
i utlösande faktorer.
Gemensamt är att de är en
inflammation i hudens övre
lager.
De första symtomen på eksem är
rodnad och klåda.Därefter k
 ommer
röda knottror och ibland vätske
fyllda blåsor, huden ”kokar över”
vilket är den ursprungliga inne
börden av det grekiska ordet
ekzema.
Om blåsorna går sönder blir det sår

som kan bli infekterade. I s enare
stadier kan huden bli torr, för
tjockad och få smärtande sprickor.

Vanligast hos barn

Böjveckseksem, atopiskt eksem,
är vanligast hos barn. Barn under
ett till två års ålder får ofta ett
diffust kliande eksem.
Äldre barn får ofta eksem i
arm- och knäveck samt baksidan
av låren. Hos vuxna sitter eksemet oftast på den övre delen av
bålen, ansikte och händer. Böjveckseksem är ibland 
kopplat

till födoämnesallergi, hösnuva
och / eller astma.
Mjälleksem sitter oftast i hårbottnen, runt näsan och i ögon
brynen.
Blöjeksem är ett kontakteksem
som orsakas av att huden vid
upprepade tillfällen blivit våt.

Eksemet kan bli infekterat av

jästsvampar.

Uppstår vid direktkontakt

Icke-allergiska kontakteksem
kan man drabbas av vid upprepad
kontakt med ämnen som s kadar

Vandrarhemmet Söder
gården i Åre skapar
trygghet för allergiker och
deras familjer. Här finns
restriktioner mot ämnen
som kan skapa allergier.
Det medger total avkopp
ling och en trygghet att
inte bli utsatt för allergi
framkallande födoämnen
eller dofter.
Vandrarhemmet Södergården
är öppet för Astma- och Allergiförbundets medlemmar. Det är
en medlemsgård som fungerar
som ett vandrarhem, men nog
egentligen har en pensionatsstandard.
Så beskriver Eva Björklund
verksamheten. Hon är ansvarig
för Södergården och mycket engagerad.
– Det som skiljer oss från ett
pensionat är att alla får laga sin
egen mat, en välsorterad affär
ligger nästgårds. Men vi tillhandahåller både lakan, handukar
och hygienartiklar, självklart
oparfymerade.

Trygg miljö att koppla av i

– Vi vill skapa en trygghet för familjer och enskilda personer att
här kunna koppla av i en trygg
miljö. Här ska en familj kunna
vistas utan att vara orolig för
att en jordnötspåse öppnas och
kanske skapa en förödande allergichock.
– Vi lägger också stor vikt vid
renligheten med en dammfri miljö som mål. Vi anlitar ett
städbolag som använder ånga i
rengöringen i stället för kemikalier.

En lisa för själen

det yttre hudlagret. V
 anligen är
det tvål, tvättmedel eller lösnings
medel.
Allergiska
kontakteksem
uppstår när huden under en längre tid kommer i direktkontakt med
ett allergiframkallande ämne.
Nickel är den vanligaste anledningen till kontaktallergi och en
vanlig bidragande och försämrande orsak till handeksem hos
framför allt kvinnor.

Styrelsen för Södergården har
beslutat att det inte ska kosta
mycket att bo på Södergården.
Detta med hänsyn till att många
med allergiska besvär också har
drabbats av sämre ekonomi.
Åre är känt för sin fina luft.
Den fuktiga havsluften från Atlanten som möter inlandsluften
gör att Åre sedan flera hundra år
har varit en angenäm ort att vistas i för hälsan. Den vackra naturen är också en lisa för själen.
MARIE LOUISE AARÖE

gösta löfström
redaktionen@mediaplanet.com

redaktionen@mediaplanet.com
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Locobase® REPAIR
– En fet kräm med
en fet märkning!
Fri från parfym, parabener
och färgämnen men full av
sådant som gör huden glad.
Finns på apoteken.
Ditt verktyg mot torr hud
Astell As PhArmA AB, medeon science PArk,
205 12 mAlmö. e-mAil: info@se.Astell As.com

Sveriges mest använda

1

Lindrar eksem och klåda

Hydrokortison CCS är ett antiinﬂammatoriskt och klådstillande läkemedel.2 Det är Sveriges mest använda
receptfria hydrokortisonkräm mot lindriga eksem, orsakat av exempelvis solsveda eller insektsbett. Finns som
kräm och fet salva i tuber om 20 och 50 gram. Du hittar den på alla apotek. Se till att alltid ha den hemma.

MED PASSION FÖR HUD & HÄLSA
Referenser: 1. IMS Health 2011. 2. fass.se. ATC-kod D07AA02 Indikation: Akuta och kroniska eksem av varierande genes. Anogenital pruritus. Barn under 2 år behandlas endast på rekommendation av läkare.
Datum för senaste översyn av produktresumé 2012-02-07. Läs bipacksedeln innan användning. Se fass.se för mer information. CCS Healthcare AB, Box10054, 781 10 Borlänge. info@ccs-se.com. www.byccs.com
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Fråga: Vad är ”Min önskans stad”?
Svar: En landsomfattande strävan att samla in pengar
till allergiforskningen och på så sätt uppfylla allergikers
önskningar.

Missa inte!
Min önskans stad

Är du
allergidoldis?
Lider du av rinnande näsa
och kliande ögon under
våren? Får du ont i magen av
mjukglass? Undviker du att
klappa djur? Stämmer något av
dessa påståenden in på dig
trots att du inte är allergiker?
Då kan du vara en allergidoldis.

Landsomfattande
kampanj lockar
fram allergidoldisar

Kampanj för allergiforskning

Bakom kampanjen, som lanseras
i maj, står Stiftelsen Astma- och
Allergiförbundets Forskningsfond
som under de senaste 25 åren
har delat ut inte mindre än
130 m
 iljoner kronor till olika
forsknings
projekt. Behovet av
fortsatt forskning är dock stort.
Sara
Nilsson

Kommunikations
strateg vid
forskningsfonden
och projektansvarig
för kampanjen
”Min önskans stad”
foto: Annika Olsson

Kommunikationsstrateg vid
forskningsfonden och projekt
ansvarig för kampanjen är Sara
Nilsson:
-Vi har inte tidigare gått ut på
bred front till allmänheten, men
nu gör vi det och vår målsättning
är att samla in två miljoner
kronor till forskningen under

2012. Astma och allergi är en av
Sveriges största folksjukdomar,
men vad många inte vet är att
allergiforskningen kan göra det
möjligt att lindra eller till och
med bota allergiska besvär.

”Gerilla-aktiviteter”

Navet i kampanjen är hemsidan
www.minonskansstad.se men
den kommer också att uppmärk
sammas via tv-reklam och i en
rad så kallade gerillaaktiviteter
där syftet är att belysa den tomhet
som skapas när allergiker begrän
sas i sin vardag.
– Var tredje svensk lider av
någon form av allergi eller överkänslighet, säger Sara Nilsson.
Många människor har dolda pro
blem utan att o mgivningen k
 änner
till det. Många klagar h
 eller inte
över relativt l
indriga b
esvär,

tan undviker helt 
u
enkelt de
situationer som ger dem besvär.
Livet skulle kunna vara så mycket
mindre begränsat för många.
– Vi vill visa på vilka framsteg
forskningen gjort under senare år,
säger Sara Nilsson och exempli
fierar med nya effektiva vaccin
mot pollen- och pälsdjursallergi.

Prioriterar klinisk forskning

Forskningsfonden gynnar fram
för allt kliniskt 
p atientnära
forskning, där målet är att höja
livskvaliteten för de som är
drabbade.
– Vår förhoppning är att den
forskning vi stödjer ska bidra till
att bygga upp ett samhälle som
är tillgängligt för alla, säger Sara
Nilsson.
– Forskarna hittar ständigt nya
lösningar som kan förbättra livet
avsevärt för alla drabbade men
det finns fler lovande forsknings
projekt än vi har möjlighet att
finansiera. Med ökade bidrag från
allmänheten skulle vi nå bättre
och snabbare resultat.
Gösta Löfström
redaktionen@mediaplanet.com
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De finns överallt, men de syns
inte – allergidoldisarna. De som
med rinnande näsor och k
 liande
ögon har svårt att sova om vår
nätterna. De som får avstå från
att gå hem till kompisen som har
katt eller de som aldrig kan gå
på bio eller teater för att det
doftar så starkt av parfym. Med
kampanjen Min önskans stad

uppmanas a llergiker att stå upp
för sin sjukdom och investera i
sin egen hälsa genom att skänka
pengar till a llergiforskningen.

En tredjedel av Sveriges
befolkning lider av någon
form av astma, allergi eller
överkänslighet. Många av dessa
gör ingen större sak av det. De
anpassar sig, snyter sig och
tycker inte att lite magont är
något att gnälla om. De acce
pterar att de inte kan göra saker
som alla 
andra kan. Vad de
kanske inte tänker på är att det
inte skulle behöva vara så.
”Min önskans stad” är en
kampanj som Astma- och
Allergiförbundets Forsknings
fond genomför under 2012 i
syfte att samla in mer pengar
till allergiforskningen och på så
sätt uppfylla allergikers önsk
ningar. Vad önskar du att du
kunde göra om du inte var
allergisk? Följ kampanjen på
www.facebook.com/astmaallergi
forbundet.

QR-kod som
länkar till
facebook-sidan

Gösta Löfström
redaktionen@mediaplanet.com

VILL DU UPPFYLLA ÖNSKNINGAR?
VI KAN HJÄLPA TILL!

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond utlyser anslag på åtta miljoner
kronor till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet.
Vår förhoppning är att den forskning vi stödjer ska bidra till att bygga upp ett samhälle
som är tillgängligt för alla. Där alla som vill kan gå på bio, ha picknick i parken eller
besöka släktingar och vänner som har pälsdjur.
Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna förutsatt att projektet syftar till
att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar.
Sista ansökningsdag är den 14 juni 2012. Läs mer på www.allergiforskning.se

Tillsammans kan vi bygga Min önskans stad!

Täppt i näsan?
Svårt att andas?
Vår DSI saltinhalator med näsadapter som är lätt att ha med
sig överallt kan lösa dina problem.

CE-certifierad och kliniskt
testad medicintekniskt
hjälpmedel och toppklassad
som Klass 1 (noninvasiv),
vilket betyder att saltet inte
tränger in i
kroppen och
t ex höjer
blodtrycket.

Som professionell konståkerska som
turnerar med is-shower världen över är Alexandra Schauman ständigt på resande fot.
– Jag åker ingenstans utan min lilla salt-inhalator. Den är alltid med mig i min handväska och jag inhalerar saltluft varje dag,
säger Alexandra.
– Tack vare den blir andningen lättare och
jag slipper förkylningar och allergiska besvär.

Allergi
i näsan?
Allergispray
Flutikason Teva
Receptfritt läkemedel
Finns på apoteket

1

KLASS

DSI Saltinhalator
är ett tryggt val!

”Vi har flera
tusen nöjda kunder!”

www.saltbutiken.se
Tel 0390-418 00
Säljs även i välsorterade
hälsokostbutiker

Naturlig läkemedelsfri
lindring vid:
• luftvägsbesvär p g a pollen och
andra allergener
• olika kroniska besvär i andningsorganen
• hosta, halsont och nästäppa
• förebygger förkylning och
influensa

Flutikason Teva används mot snuva och
nästäppa orsakad av allergi mot t ex pollen
(s k hösnuva), djur eller damm. Receptfritt
läkemedel i förpackning 50 mikrogram/dos,
60 doser. Rådgör med läkare före användning
under graviditet eller vid amning.
För mer information se bipacksedel i
förpackning eller www.fass.se.

Sweden
Teva Sweden AB

Box 1070, 251 10 Helsingborg
Tel 042-121100 Fax 042-121108
info@teva.se www.teva.se
OTC 201202 011
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Effektiv blockering
av pollen och
kvalster vid allergi
Blox4® Allergy är en lindrande nässpray för
pollen- och kvalsterallergiker som blockerar
allergiframkallande ämnen från att nå och
verka på näsans slemhinna. Effekten är
omedelbar och verkar upp till 12 timmar.

Blox4® Allergy appliceras nasalt som nässpray. En mikroemulsion, en sorts

Med Blox4® Allergy förekommer inga biverkningar.

avancerad olja i vatten, fördelar sig som ett skyddande filter på näsans

Nässprayen arbetar som ett fysiskt skydd så kroppen

slemhinna. Nässprayen förhindrar verkningsfullt allergiframkallande ämnen

påverkas inte i övrigt. Blox4® Allergy ger en snabb och

från att nå och verka på näsans slemhinna. Blox4® Allergy kan med fördel

effektivt lindrande effekt som verkar i 6 -12 timmar.

användas som enda behandlingsmetod vid allergibesvär, eller som basbe-

Produkten innehåller inga konserveringsmedel.

handling kompletterat med läkemedel vid svårare allergier.

Morgan Andersson,
docent och öron-,
näs- och halsläkare vid
Lunds universitet, har
varit med och utvecklat
Blox4® Allergy.

• Hindrar allergiframkallande ämnen från att nå näsans slemhinna
Utvecklad av svenska läkare för nordiska förhållanden

• Ger snabbt lindrande effekt

Blox4® Allergy är framtagen och utvecklad av en grupp framstående

• Påverkar inte kroppen i övrigt, inga biverkningar

svenska läkare. Morgan Andersson, allergiforskare och en av tre grundare
till Blox4® Allergy, understrycker att nässprayen oftast är fullt tillräcklig som

Som allergiker bör man påbörja behandling så snart de första symptomen

enda behandling.

ger sig till känna. Blox4® Allergy säljs receptfritt på Cura apotek, Apoteks-

–På så sätt kan man minimera steroid- eller antihistaminbehandlingar,
vilket är mycket positivt, säger Morgan Andersson.

Kliniska studier
1 Nasal treatment with a microemulsion reduces allergen challenge-induced symptoms and signs of allergic rhinitis
Andersson M., Greiff L., Wollmer P., Allergy 2007;62:133.
2 Effects of Topical Microemulsion in House Dust mite Allergic Rhinitis
Andersson M., Greiff L., Wollmer P., Basic & Clinical Pharmacology & Toxicolog, 2010.
3 Effects of a Topical microemulsion in seasonal allergic rhinitis
Ojeda P, Alonso A, Andersson M, Brito FF, Delgado J, GreiffL, Igea JM, Navarro A, Olaguibel JM, Subiza J, Wollmer P, 2012.

gruppen, Medstop, DocMorris och Apoteket Hjärtat, samt beställs på
www.familjeapotek.se och www.allergiprodukter.se.

Bioglan AB
Borrgatan 31, 202 13 Malmö, Sweden,
www.blox4.se

Oxygen – en tystlåten luftrenare.
Luften inomhus är ofta två till fem gånger så förorenad
som utomhusluften. Oxygen är en ny luftrenare som
är utvecklad för att skapa fräscha hem och frisk luft.
Med mindre allergena partiklar i luften minskar du
risken för att utveckla astma eller andningssvårigheter.
Så oavsett om du är drabbad av allergier eller bara vill
ha ren luft hemma är Electrolux Oxygen en utmärkt
lösning som håller rent, även när du inte är hemma.

www.electrolux.se

Konsumentkontakt: 0771-11 44 77

PROGREZZO

Den gör att du andas
lättare – och sover bättre.

