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Epidemiologia
• Roztocze kurzu domowego są pajęczakami o mikroskopijnej
wielkości, należą one głownie do rodziny Pyroglyphidae ,
• W Polsce , podobnie jak w innych krajach europejskich , dominuje
gatunek Dermatophagoides pteronyssinus, jednakże występują
również gatunki Dermatophagoides farinae , Euroglyphus maynei ,
Acarus siro , Tyrophagus puterscentiae, Hirstia domicola,
Gymnoglypus longior oraz Dermatophagoides evansi [1],
• żyją w każdym domu , przeciętnie 2mln w każdym łóżku,
• u człowieka roztocze mogą wywoływać choroby atopowe takie jak:
astma oskrzelowa, nieżyt nosa, czy wyprysk atopowy .
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Roztocza
• Roztocze żywią się złuszczonym naskórkiem,
• Naskórek złuszczony w ciągu jednego dnia ze skory
człowieka, tj. około 1,5 g wystarczy do wyżywienia
wielu tysięcy roztoczy przez 3 miesiące [2].
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Co uczula ?
• Roztocze są źródłem wielu białek uczulających,
• Bogate w alergeny są ekstrakty kału roztoczy , jak
również ekstrakty z ich oczyszczonego ciała,
• Za najważniejszy alergen kurzu domowego uważany
jest antygen Der p 1, którego zawartość w kurzu
waha się w zakresie od 100 do 100 000 ng na 1 gram
czystego kurzu.

AllerVia

Badanie
• Sporik i wsp. wykazali w badaniu prospektywnym, że
narażenie na stężenie alergenu roztoczy powyżej 2μg
na gram kurzu zwiększa znacznie ryzyko wystąpienia
alergii,
• stężenie powyżej 10 μg na gram kurzu zwiększało
ryzyko hospitalizacji z powodu zaostrzenia astmy
oskrzelowej [ 8, 11].

40% dzieci może być poddana
ekspozycji !!!
• Około 5% populacji generalnej stanowią osoby
uczulone na alergeny roztoczy kurzu domowego,
• około 10% biorąc pod uwagę alergeny rożnych
roztoczy bytujących w środowisku człowieka [3].
• Dane z ośrodków amerykańskich podają, że ponad
40% dzieci jest uczulonych na alergeny roztoczy [12].
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Mechanizm alergii
• Silne działanie alergizujące roztoczy kurzu domowego
spowodowane jest znaczną aktywnością proteolityczną
alergenów,
• Powoduje to osłabienie barier komórkowych dróg
oddechowych,
• Ułatwia prezentację danego alergenu komórkom
prezentującym antygen,

• Prowadzi do nieprawidłowej reakcji immunologicznej,
czego następstwem jest uczulenie[3,5].
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Konsekwencje kliniczne
• W wyniku narażenia na alergeny roztoczy u osób uczulonych
rozwija się zapalenie alergiczne w drogach oddechowych,
• Uczulenie na roztocze może ujawniać się klinicznie jako astma
atopowa oraz całoroczne alergiczne zapalenie błony śluzowej
nosa,
• Alergiczne zapalenie spojówek , a także odgrywa znaczną role
w niektórych przypadkach atopowego zapalenia skóry[7].
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Metody walki
1.
2.

Rozpoznanie ich optymalnych warunków rozwojowych
Kolejny etap to usunięcie rezerwuarów kurzu z otoczenia
człowieka.

Zalecane jest m.in.:
• częste sprzątanie i przecieranie powierzchni,
• wietrzenie pomieszczeń,
• częste odkurzanie odkurzaczami wodnymi lub z
filtrem HEPA,
• pranie pościeli,
• stosowanie pokrowców z tzw. mikrofazy oraz
• akarycydów,
• używanie AlleVia, urządzenia przeciw roztoczowego .
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Uzyskanie istotnej i trwałej
redukcji ekspozycji na roztocze w
warunkach domowych pozostaje
poważnym wyzwaniem.
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AllerVia®
Urządzenie emituje ultradźwięki o wysokiej
częstotliwości, które:
• zaburzają cykl rozwojowy roztoczy,
• zaburzają cykl żywieniowy roztoczy,
• neutralizują alergeny białkowe roztoczy (Dp1-Dp2).
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AllerVia obniża ilość alergenów roztoczy o 60% w ciągu
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Zmiany średniego stężenia
alergenu białkowego Der pI
roztoczy (μ/g) w ciągu 2
miesięcy stosowania
urządzenia AllerVia.
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Zastosowanie urządzenia AllerVia pozwalało skrócić okres
przyjmowania leków przeciwalergicznych i
przeciwastmatycznych o 30%.
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Innowacyjne urządzenie do
likwidowania roztoczy w mieszkaniu
• Unikalny, potrójny mechanizm działania na roztocza i ich alergeny,
• Wysoka skuteczność potwierdzona laboratoryjnie i klinicznie,
• Bezpieczny dla ludzi (dzieci i dorośli) oraz zwierząt domowych,
• Działa już po 3-4 tygodniach stosowania,

• Wystarcza na ok. 63 m3,
• Dwuletnia gwarancja producenta.
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