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Vi arbetar för att inge hopp för människor som lever med
allergiska sjukdomar såsom astma, rinit och eksem.
Genom att lyssna och lära utvecklar vi toppmodern teknik
med avsikt att förbättra deras liv.

En introduktion till Airsonett®

Breathe
for a
Change
Minska dina astmasymptom
och förbättra sin sömn

Folderns ID nummer ska vara: AIRSONETT/2018/APR/058

Airsonett AB
Metallgatan 2E
262 72 Ängelholm

Tel. 0431 40 25 30
@ info@airsonett.eu
f
@Airsonettsverige

www.airsonett.se
Besök www.airsonett.se för mer information

BYGGD FÖR ANDNING

Airsonett Air4
®

är en läkemedelsfri behandling som kan
förbättra allergiska astmasymptom och livskvalitén när
den läggs till din regelbundna inhalatorbehandling.

Airsonett® Air4 har testats i kliniska studier som visar att den
bidrar till att1

Korta fakta om Airsonett®
Air4 har justerbar höjd för att passa nästan
alla typer av sängar.
Den är mycket tyst, och en del säger till och
med att Air4 har ett lugnande ljud.
Air4 levererar ren luft utan att orsaka
uttorkning.

- hålla dina astmasymptom i schack
- förbättra din sömn
- minska antalet astmaattacker
- förbättra din livskvalité
- utan någon risk för farmakologiska biverkningar!1

> Höjd: 119-139 cm
(kan justeras beroende på typ av säng)
> Basenhet: Längd: 54 cm
Bredd: 34 cm
> Vikt: 23 kg
> Energiförbrukning:
Motsvarar en 60 W glödlampa
> Ljudnivå: ≤ 38 dBA
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ALLERGENEXPONERING NÄR DU SOVER
Visste du att när du ligger i sängen är
din mun och näsa i nära kontakt med
kuddar, madrasser och täcken som kan
innehålla stora mängder irriterande
partiklar och allergener som damm och
husdjurskvalster?
När du rör dig i sängen frigörs dessa
allergener från sängkläderna till luften
runt din mun och näsa, det som kallas
andningszonen.

Hur kan Airsonett®
Air4 hjälpa?
Vår patenterade teknik
I Airsonett® Air4 används den patenterade tekniken temperaturreglerat
laminärt luftﬂöde (TLA) för att styra ett lätt ﬂöde av ﬁltrerad, ren luft
mot andningszonen. Den ﬁltrerade, rena luften kyls aningen innan den
frigörs från donet, så att den varsamt sjunker ned med hjälp av
tyngdkraften och ”knuﬀar” undan den partikel- och allergenrika luften
från andningszonen.
100 gånger mer eﬀektiv jämfört med en vanlig luftrenare

SÅ HÄR FUNGERAR AIR4
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Air4 levererar kyld och ﬁltrerad luft som
sjunker ned mot andningszonen på ett
laminärt vis. Den rena laminära luften
motverkar det allergenrika ﬂödet som
uppstår p.g.a kroppsvärmen.

TLA-tekniken säkerställer att luftreningseﬀekten hos Air4 fokuseras
mot andningszonen där den verkligen är av betydelse, snarare än att
rena luften i hela rummet. På så vis har Air4 visat sig vara hundra gånger
mer eﬀektiv när det gäller att rena andningszonen från partiklar jämfört
med en traditionell luftrenare* med liknande luftﬂödeshastighet och
ﬁltereﬀektivitet2.

*DA-5018E Air Puriﬁer, Honeywell A/S

På så vis blockeras minst 99,5 % av
partiklar ≥0.05μm från att nå din andningszon under tiden du sover. Detta gör
att dina luftvägar och ditt immunsystem
kan vila och återhämta sig under natten.
Air4 placeras bredvid sängen och ska
användas varje natt. Den skyddar din
andningszon från irriterande partiklar
och allergener under hela natten.

Det är kliniskt bevisat att
Airsonett® Air4 hjälper
patienter med allergisk astma
och andra allergiska sjukdomar!

Intresserad av att höra om
Airsonett® Air4 är rätt för dig?
Kontakta oss:
info@airsonett®.eu
eller besök
www.airsonett®.se

Airsonett® Air4 – är den rätt för dig?
Allergisk astma
Airsonett® Air4 kan bidra till att hålla astmasymptomen i schack
och förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten när den
används tillsammans med traditionell inhalatormedicinering.1
Andra allergiska sjukdomar
Många patienter med allergisk astma drabbas även av
andra allergiinducerade sjukdomar, t.ex. rinit och eksem,
som kan utlösas av inandade allergener. Att minimera den
nattliga exponeringen kan därför mildra symptomen från
även dessa sjukdomar.1
Air4 har också i en ny klinisk studie visat sig hjälpa barn med
svårt allergiskt eksem. Under ett år minskade svårighetsgraden
på deras eksem och behovet av stark steroidkräm väsentligt.3

Referenser:
1 Warner JO. Use of temperature-controlled laminar airﬂow in the management of atopic asthma:
clinicalevidence and experience. Ther Adv Respir Dis 2017;11:181-188
2 Gore C et al. Temperature-controlled laminar airﬂow (TLA) device in the treatment of children with severe
atopic eczema: Open-label, proof-of-concept study. Clin Exp Allergy 2018. Pre-published manuscript doi:
10.1111/cea.13105
3 Spilak M, et al. A comparison between temperature-controlled laminar airﬂow device and a room
air-cleaner in reducing exposure to particles while asleep. PLoS ONE 2016;11(11): e016688 2

