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Airsonett stödjer appen Allergidagboken - underlättar vård av allergisk astma
Den nya appen Allergidagboken har utvecklats för IOS och Android i samarbete mellan MACVIA-LR och
ARIAR, ett övervakande europeiskt nätverk inom allergi. Appen är ett viktigt hjälpmedel för effektiv
behandling av svår allergisk astma eftersom den underlättar för patienter att hålla reda på sina symptom. Appen kan laddas ner på denna länk (https://itunes.apple.com/se/app/allergidagboken-avmacvia-aria/id983596216?mt=8 ) och på Airsonetts webbsida.
”För att sjukvården ska ha möjlighet att följa de dagliga förändringarna är vikten av någon form av
symptomdagbok stor. Detta kan med lätthet ske via appen Allergidagboken. Studier har visat på positiva resultat med denna form av allergidagbok eftersom det tydliggör symptomförändringar över tid
och blir lättåskådligt både för användaren och sjukvården” säger Therese Sterner, Leg. Allergi, Astma
och KOL-sjuksköterska med Hudspecialisering.
Anders Due-Boje, VD på Airsonett, håller med: ”I all behandling är det av yttersta vikt att patienterna
kan dokumentera sina symptom. Vi stödjer den här appen, för att hjälpa patienterna att enkelt kunna
hålla reda på sina symptom så att sjukvården kan erbjuda optimala vårdinsatser för varje patient.”
Airsonett är en unik behandling för allergisk astma
Airsonett’s teknik TLA innebär att allergiska astmapatienter behandlas med 99,5% ren luft i andningszonen när de sover eller vilar, vilket ger bevisat högre livskvalitet utan medicinska biverkningar. Tekniken är kliniskt dokumenterad under flera år och vinner nu mark i många landsting.
”I egenskap av min roll som Allergisjuksköterska, både i landstingets regi och som konsult, har jag sedan 2007 följt barn och vuxna med svår astma som fått en Airsonett installerad. Att sova under en Airsonett har med något enstaka undantag medfört en enormt positiv skillnad för den enskilde patienten
men också för dennes familj. Att sova ostört utan hosta och klåda under en hel natt ökar möjligheten
till en bättre vardag. Barn och tonåringar som plötsligt är glada och nästan symtomfria, gör att jag
önskar att många fler skulle få prova denna behandling.” säger Therese Sterner, Leg. Allergi, Astma
och KOL-sjuksköterska med Hudspecialisering.
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Om Airsonett
Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av
patienter med allergisk svår astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för
hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling
med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens
andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen
samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt
medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom
allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav
och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett
510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus
Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se
Vetenskapliga referenser:
Besök https://airsonett.eu/sv/clinical-evidence/ för en översikt av den kliniska dokumentationen relaterat till Airsonett Air4 och
TLA-tekniken.
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