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Airsonett® har varit fantastisk för vår son och hela vår familj  
Vår 5-årige son lider av kraftig födoämnesallergi, pälsdjursallergi, atopiskt eksem, klåda 

och besvärlig astma. Har hög dos underhållsmedicinering av flera sorter. Han drabbades 

av flera astmaanfall varje natt ändå. Också ansträngningsastma. Efter bara ett par 

månader med Airsonett® märkte vi att nattsömnen var bättre, både mindre klåda OCH 

färre astmaanfall och mindre hosta/slemkräkningar nattetid. Efter ytterligare ett par 

månader märkte vi att ansträngningsastman faktiskt verkar ha gått över. Han springer 

som alla andra! Vi har kunnat sänka medicineringen och ändå hålla ett gott status. Sonen 

själv tycker att det är skönt att ligga under Airsonett®. Det bästa är att han äntligen kan ha 

en vanlig förkylning och tillfriskna som "vanliga" barn, förut har nästan varje förkylning 

resulterat i lunginflammation. Det här är FÖRSTA året i hans liv som han inte behövt ligga 

inne på lasarettet i samband med förkylningar och komplikationer av dom. 

 

För oss har Airsonett® varit makalös. Förstås har sonen fortfarande astma, medicinering 

och besvär, men det är ändå en makalös skillnad! (Sarah, mamma) 
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Min dotters liv har dramatiskt förbättrats 

sedan hon fick en Airsonett® 

Min dotter har inte behövt bli inlagd på 

sjukhus en enda gång sedan hon börjat 

med Airsonett® behandlingen vilket är 

jättebra eftersom hon innan var där 

ungefär var 6:e vecka.   

Hon kan nu deltaga i alla aktiviteter, 

t.o.m. ta dagliga danslektioner. Hennes 

liv har dramatiskt förbättrats sedan hon 

fick en Airsonett® och hon kan leva sitt liv 

som en vanlig tonåring. Jag kan inte 

tacka er nog! (Pappa, Storbritannien) 

Min dotter har inte behövt åka till akuten sedan hon fick sin Airsonett®   

Innan min dotter hade Airsonett® så var hon inlagd på sjukhus var 4-5 vecka, ibland 

oftare. Nu går hon jämt till skolan, medan hon tidigare missade många skoldagar. Hon 

har mycket mindre behov av sin inhalator och eftersom hennes sömn är bättre så har 

hon mycket mer energi att hantera sina andra hälsoproblem.  Eftersom hon sover 

bättre så är jag inte längre så orolig nattetid, förut brukade jag behöva väcka henne 

för att ge henne en inhalatordos. Det behöver jag inte göra längre så nu kan även jag 

sova hela natten. (AW, mamma) 

 

Det är första gången som vi kan se en märkbar förbättring av vår sons allergiska symptom 

Vår son lider av allergiska besvär som under åren har ökat och nu blivit jobbiga för honom 

även psykiskt. Han har sedan 3-års åldern haft besvär av atopiskt eksem. Han har under 

dessa år dagligen använt sig av mjukgörande salva och olika kortisoner för att hålla sitt 

eksem i schack. Ögonen kliar och svider, främst på morgnarna vilket fått till följd att han 

tycker det är jobbigt att gå till skolan eftersom hans kompisar frågar varför hans ögon ser 

ut som de gör. Han använde även anti-histamin tabletter, nässpray och ögondroppar men 

hade fortfarande kvar sina problem med svullna röda ögon och eksem. 

Vi har under två månader haft en Airsonett® i sonens sovrum och vi märker en klar 
minskning av hans besvär. Hans hud har blivit mjukare, utslagen mycket mindre och hans 
ögonbesvär har blivit bättre. Han säger att det inte svider i ögonen när han vaknar på 
morgonen.  Vi har under tiden fortsatt med den medicinering som han står på.  Vi vill 
fortsätta att använda Airsonett®. Det är första gången som vi kan se en märkbar 
förbättring av vår sons problematik. (AG, pappa) 
 

 
(AG, Father) 
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Jag har mycket färre astmaattacker som 
kräver ökad steroid dos 
Med Airsonett® så vaknar jag upp 90% 
färre gånger än tidigare. Jag använder 
min inhalator mycket mer sällan under 
natten och jag har mycket färre 
astmaattacker som kräver ökad steroid 
dos.  Eftersom jag sover bättre så vaknar 
jag utsövd. (RC, man)  

 

Min son har äntligen fått ett liv! 

Sedan min son som nu är 10 år, började på dagis har han aldrig varit infektionsfri mer 

än två veckor. Han har hela sitt liv haft en fruktansvärt låg livskvalité och mer än 

hälften av dagarna har han legat hemma igenslemmad med kraftigt försämrad 

lungfunktion. Ofta har han inte kunnat gå tio meter utan att behöva ta 

akutmedicinen. Trots mycket tung medicinering har hans astma varit helt 

okontrollerad.  För några månader sedan fick han en Airsonett®. Han har nu varit i 

skolan fyra veckor i sträck utan att få en ordentlig förkylning. Han har varit glad, mått 

ganska bra, varit tillfreds utan större humörsvängningar, fått vara i skolan, utvecklas 

och umgås med kompisar och därmed också kunnat få vara nöjd med sig själv vid 

dagens slut. Häromdagen sa sonen till mig; "Den fungerar ju verkligen mamma, 

Airsonett®alltså.” 

Livskvalitén för sonen, och faktiskt även för hela familjen, har ökat enormt!  Jag är så 

tacksam så jag är helt gråtfärdig!  Känns som ett mirakel faktiskt. (Mamma, Sverige) 
 

 
 
(Mother, Sweden) 

 

 
Jag har inte varit allvarligt sjuk sedan jag fick min Airsonett®  
Min Airsonett® har definitivt minskat antalet gånger jag har behövt gå till doktorn. 
Innan jag hade en Airsonett® installerad i mitt sovrum så nös och hostade jag hela 
natten vilket väckte min mamma. Nu är både nysningarna och hostan borta så vi 
sover båda bättre. Airsonett® har gjort stor skillnad!  
Jag brukade känna att jag hade ett band runt lungorna och kände ett tryck som 
gjorde det svårt att andas.  Nu är trycket borta och jag behöver bara använda min 
inhalator var 3:e – 4:e vecka.  (DB, kvinna)     
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Avsett ändamål (EU): 
Lindring av symptom vid allergiska sjukdomar, såsom allergisk astma. Airsonett®  AIR4 ger en reduktion av den luftburna 

allergenexponeringen genom användning av ett Temperaturkontrollerat Laminärt luftflöde (TLA). Airsonett® AIR4  är avsedd 

för användning i hemmiljö. 

 

Försiktighetsåtgärder:  
Airsonett® AIR4 är en tilläggsbehandling som är avsedd att användas utöver vanlig läkemedelsbehandling. Airsonett® AIR4 

används för regelbunden behandling, inte för symptomlindrande eller akut behandling. 

Biverkningar: 
Som en icke-invasiv, icke-farmakologisk behandling har Airsonett® AIR4 en fördelaktig säkerhetsprofil. 

 

 

Airsonett AB 

www.Airsonett.se 

info@Airsonett.eu 

Tel: 0431 40 25 30 
 

 

Airsonett® hjälper min son att sova på natten  

Förra året hade min son 26 sjukhusbesök och dessutom många besök hos 

distriktsläkaren. Hittills i år så har han varit hos distriktsläkaren 5-6 gånger och bara 

haft 1-2 sjukhusbesök. Han vaknar upp mycket mer sällan på natten och familjen är 

mycket mindre stressade nu.  (SF, pappa)  
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Vår son sover utan klåda och det är underbart! 
Vår son var bara två månader då han fick sitt eksem. Vid 2,5 års ålder var det riktigt 
illa. Han har vårdats både på KSS och Östra i Göteborg. Han har dessutom provat alla 
möjliga behandlingar så som sol/bad, olika salvor, wet wrapping , långa 
antibiotikakurer och tab prednisolon. Inget bra resultat alls, så 2008 fick han börja 
med cyclosporin. Då hade han eksem över hela kroppen, under fötterna var det 
vätskefyllda blåsor. Huden började bli bättre men klådan var ändå kvar, mest 
nattetid. 2010 startade vi med Airsonett®. Efter 2-3 dagar slutade klådan! Eksemet 
började blekna. Hans cyclosporin dos var morgon 50 mg, kväll 25 mg. Vi började 
sänka dosen och den sista tabletten tog han i december 2010. Under två dagar stod 
Airsonett® stilla och sonen började snurra runt, runt i sängen och klådan kom tillbaka. 
Vi är därför övertygade om att Airsonett® bidrar till mycket lindring. 
  
En del eksem börjar komma tillbaka men det är hanterbart. Han sover utan klåda och 
det är fantastiskt. Vi får hoppas att han slipper cyclosporin i framtiden. Vill också tala 
om att servicen från Airsonett-företaget har varit suverän.  
  
Här kommer en kommentar från vår son:  ”Mamma, jag lägger mej och sover och när 
jag öppnar ögonen är det redan morgon!”  (Mamma, Sverige) 
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