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ALK

I tæt samarbejde med klinikker siden 1923

- Allergologisk Laboratorium København



Helårsrelaterede
• Husstøvmider

• Pelsdyr

• Skimmelsvamp

Sæsonrelaterede
• Græs

• Træpollen

Væsentlige allergikilder



Hvordan ser en typisk 

allergipatient ud?

• Tæt næse eller løbenæse, nysen, kløende og rindende 

øjne, betændte øjenlåg

• Helårs- og/eller sæsonsymptomer

• Forringet præstation på arbejdet og i skolen. 1,3

• Søvnforstyrrelser, med træthed og uoplagthed i dagtimerne

som følge. 1,2

• Påvirkning af humøret og sociale aktiviteter1

• Symptomatika på recept eller i håndkøb

Ref: 1. Valovirta et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2008; 8:1–9. 2. Stuck et al. J Allergy Clin Immunol 2004; 113 (4): 

663-668 3. Sundberg et al. J Adolesc Health. 2007;40:581–583



Allergivaccination sammenlignet med 

symptomatisk behanding

Allergivaccination Symptomatika

Reducerer allergisymptomer1 X X

Inducerer en immunologisk

tolerance2
X _

Reducerer udvikling af

astmasymptomer3
X _

Reducerer udviklingen af nye

allergier3
X _

Vedvarende effekt efter ophør

af behandlingen3,4
X _

Reducerer brug af

symptomatika1
X _

Ref: Calderon M. Cochrane. Database Syst. Rev. 2007; (I):CD 001936. 2. Bousquet J, et al. Allergy 2008;63(Suppl 86):8-160,3. Jacobsen L, et al. Allergy 1997;52:914-920 3. 4. Durham, et 

al. J Allergy Clin Immunol 2012;129:717-725



Hvad er der af vaccinationsmuligheder?

Subcutan Immunterapi SCIT;

47 besøg hos læge på min. 3 års behandlingstid.

Akutberedskab: Ilt, sug, adrenalin. 

Pris for patienten ca.190kr/md.

Sublingual Immunterapi SLIT;

7 besøg hos læge på 3 års behandlingstid

Akutberedskab: Adrenalin.

Pris for patienten ca. 220-250kr/md



*

Indikation2

Voksne og børn (5 år eller ældre)

Sygdomsmodificerende behandling af græspollenudløst 

rhinitis og konjunktivitis hos børn og voksne med 

• Klinisk relevante symptomer 

• Diagnosticeret med en positiv hudpriktest og/eller 

specifik IgE-test for græspollen

GRAZAX®

Græspollen

Indikation3

Voksne patienter (18-65 år)

Moderat til svær allergisk rhinitis og/eller  

konjunktivitis induceret af pollen fra den gruppe, der 

er homolog til birk**

• Klinisk historie med symptomer trods brug af 

symptomlindrende medicin

• Diagnosticeret med en positiv test for sensibilisering over 

for et medlem af den gruppe, der er homolog til birk 

(hudpriktest og/eller specifik IgE) **

ITULAZAX®

Træpollen

ALK’S PORTEFØLGE AF SLIT*-TABLETTER
De hyppigste luftvejsallergier kan nu behandles med allergivaccination i sublingual tabletform

*SLIT, Sublingual immunotherapy,* *Gruppe homolog til birk: Betula verrucosa (birk), Alnus glutinosa (el), Corylus avellana (hassel), Carpinus betulus (avnbøg), Quercus alba (eg), Fagus sylvatica (almindelig bøg). 

1. ACARIZAX® produktresume, oktober 2018, 2. GRAZAX® produktresume, september 2018, 3. ITULAZAX® produktresume, august 2019

Indikation1: 

Patienter12–65 år 

Moderat til svær husstøvmideudløst allergisk rhinitis (12–65 

år). 

Husstøvmideudløst allergisk astma, som ikke er 

velkontrolleret ved inhalationssteroider og forbundet med 

let til svær husstøvmideudløst allergisk rhinitis (18-65 år).

• Klinisk historie med symptomer trods brug af

symptomlindrende medicin

• Diagnosticeret via klinisk anamnese og en positiv 

hudpriktest og/eller specifik IgE

ACARIZAX®

Husstøvmider



Online opslagsværk om allergi

e-lex.dk/allergi



Allergivaccination APP



Pollentjek.dk



Husstøvmideallergi ACARIZAX® Evidens Rhinitis Astma Livskvalitet Sikkerhed Patientprofiler Administration Kvalitet/sammensætning Resumé

Referencer

www. husstovmideallergi.dk



Velkommen Ud! 


