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Patientundersökning
Metod

• Airsonett Postmarket undersökning 2021
utfördes med det digitala verktyget
Surveymonkey
• Undersökningen sändes ut med post till alla
nuvarande patienter under TLA-behandling i
Sverige
• Totalt har mer än 600 patienter tagit del av
undersökningen
• 94 patienter har svarat fram till 210203 med
ungefär lika antal barn och vuxna
• Detta innebär en felmarginal på ca 10%

Patientundersökning resultat
Livskvalitet, fysisk aktivitet & sömnkvalitet
94% rapporterade dålig livskvalitet
innan de fick TLA-behandling

Good

Bad

93% rapporterade bra livskvalitet
under TLA-behandling

Good

Bad

76% rapporterade dålig fysisk
aktivitet innan TLA-behandling

Good

Bad

91% rapporterade bra fysisk aktivitet
under TLA-behandling

Good

Bad

72% rapporterade dålig sömnkvalitet
innan TLA-behandling

Good

Bad

95% rapporterade bra sömnkvalitet
under TLA-behandling

Good

Bad

Patientundersökning resultat
Medicinering & försämringsepisoder
47% kunde minska sin
underhållsmedicinering under TLAbehandling
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65% kunde minska sin behovsmedicinering
under TLA-behandling

Before TLA treatment
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•
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During TLA treatment

72% av patienterna rapporterade regelbundna
försämringsepisoder (flera gånger per halvår
eller mer) innan TLA-behandling
15% av patienterna rapporterade regelbundna
försämringsepisoder (flera gånger per halvår
eller mer) under TLA-behandling
Detta representerar en genomsnittlig
minskning med 79%

Patientundersökning resultat
Insikter i användarupplevelsen
99% tycker att Airsonett Air4 har en
bra användarupplevelse generellt

72% tycker att Airsonett Air4 har en
ok ljudnivå

Rangordning av de mest önskade
egenskaperna för framtidens
Airsonett
1.
2.
3.
4.
5.

Good

Bad

64% tycker att Airsonett Air4 gärna
får vara mindre

Good

Bad

Good

Bad

100% tycker att Airsonett erbjuder
bra service till patienter

Good

Bad

Smaller device
More portable device
Automatic on /off function
Mobile application
Quieter device

Patienterna berättar
Citat från patientundersökning

Vuxen patient:
“Har fungerat toppenbra och verkligen ökat min
livskvalitet! Hade konstant rosslig hosta, svårt att
andas, var superallergisk och nu hostar jag knappt
längre, bara om jag exponerats mycket för en allergen.
Rossligheten är helt borta! Känns fantastiskt att vara
såhär frisk speciellt nu i Coronatider.”

Barnpatient:
“Sonen har haft sitt största problem med svår eksem.
Han sov inte en enda natt fullt ut på flera år pga klåda.
Då vi fick maskinen blev det helt annat. Plötsligt avtog
klådan och nattsömnen kom tillbaka. Det lilla
astmatiska problemen har också försvunnit. En helt
fantastisk maskin.”

Vuxen patient:
“Efter mångåriga problem med mycket kraftiga
astmatiska besvär, med besvärande täthet, hosta och
svår snarkning och dagtrötthet som följd. Med
Airsonett har jag sluppit alla tidigare besvär och genom
att nu få vara utsövd har inte bara jag utan även främst
min fru fått ökad livskvalitet….”

Barnpatient:
“Vi är så otroligt tacksamma över att ha fått den här
behandlingen till vår son. Det har ökat hans livskvalitet
med 100 procent då astman blivit bättre, eksemen har
minskat med 95 procent och vi alla är otroligt nöjda!
Airsonett var det bästa som kunde hända vår son.”

Patientberättelser

7

& professionens åsikt

Patientberättelse:
Kamilla jobbar som sjuksköterska och lider
av svår allergisk astma. Sedan hon fick
behandling med Airsonett Air4 har hon fått
det mycket bättre. Idag kan hon till och med
jogga varje dag.

Patientberättelse:
Alexander har haft svår allergisk astma och
eksem hela sitt liv. Med Airsonett Air4 kan
han äntligen leva ett liv som alla andra
barn.

Professionens åsikt:
Professor Leif Bjermer är professor i Lund
och ledande inom allergologi och
lungmedicin I Sverige.
Se filmen

Se filmen
Se filmen
Alla filmer är även tillgängliga på www.airsonett.eu/sv

