Proven medical efficacy

Lider du av allergisk astma eller allergiskt eksem?
Då kan Airsonett vara ett behandlingsalternativ för dig!
Airsonett hämmar allergin, minskar luftvägsinflammationen och ökar livskvaliteten1
samt minskar behovet av sjukhusvård och antal astmaanfall2.

Bättre nattsömn och minskade astmasymptom
Airsonett är utvecklad för dig som trots behandling med astmaläkemedel har en
dåligt kontrollerad astma. Behandlingen tillför inte några substanser, är utan
biverkningar och den är utvecklad för att vara säker för både barn och vuxna.
Studier visar att behandling med Airsonett ger bättre nattsömn och minskade
astmasymptom under dagen. Prata med din läkare om Airsonett kan vara ett
alternativ för dig.
Airsonett minskar drastiskt mängden allergener i andningszonen nattetid.
Behandling med Airsonett innebär att du sover i ren luft och att ditt immunsystem
därmed ges långa och regelbundna perioder av återhämtning vilket i de flesta fall
innebär minskade allergiska besvär och en ökad livskvalitet för dig.

Airsonett placeras bredvid
sängen i ditt sovrum
Airsonett tillför renad luft en halvmeter
ovanför ditt ansikte. Den renade luften är
något svalare, och därmed tyngre, än den
omgivande rumsluften vilket gör att den
långsamt faller nedåt och tränger undan
den allergenrika luften. Den renade luften
som når ansiktet skapar en, i stort sett,
allergenfri zon under hela nattens sömn
utan att du känner något drag.

Så här fungerar Airsonett
När man ligger i sängen så skapas ett luftflöde av varm luft längs kroppen. Detta
luftflöde transporterar allergener som finns i sängkläder mot öppningen i täcket där
den stiger och passerar andningszonen
(detta fenomen kallas kroppskonvektion,
röda pilar på bilden). Airsonett tränger
effektivt undan den allergenrika
kroppskonvektionen (blå pilar på bilden)
och minskar drastiskt mängden inandat
allergen under nattens sömn.
Airsonett är tystgående, energisnål och
enkel att använda. Efter installation i ditt
sovrum krävs bara att du kommer ihåg att
använda den varje natt (använd gärna den
inbyggda timern) och byter filter var sjätte
månad. Filtret kommer automatiskt att
skickas hem till dig i god tid.

Kliniska bevis – fungerar Airsonett?
Ökad livskvalité1
Airsonett har genomgått rigorös forskning under ett antal år. Den mest omfattande
kliniska studien med Airsonett inkluderade 282 patienter fördelade på 19 europeiska astma centra. Syftet med studien var att undersöka om Airsonettbehandling
ökar livskvaliteten (Quality of Life) hos patienter med allergisk astma.
Slutsatsen var att Airsonett hämmar allergin, minskar luftvägsinflammationen och
ökar livskvaliteten för patienter med allergisk astma.
Färre akuta astmaattacker (exacerbationer*)2
En nyligen genomfört studie med 32 patienter med dåligt kontrollerad astma och
med återkommande allvarliga astmaanfall; i genomsnitt 3,57 astmanfall per år per
patient. Efter 12 månaders Airsonettbehandling var det genomsnittliga antalet
astmaanfall 1,3 per patient.
Denna studie visar att Airsonett, som tilläggsbehandling till astmaläkemedel, är en
effektiv behandling för astmatiker med dålig astmakontroll.
Akutbesök, sjukhusinläggningar och
behov av intensivvård minskade efter 12
månader med Airsonettbehandling.

(%)
100

40
20

4

2

23,3

1,3

20
13,8

1
0

0
Förhållande
akutbesök

3,6

3

44,8

Post

60

72,4
12 month Pre TLA

80

Exacerbationer* per år per
patient (i genomsnitt)

Förhållande
sjukhusinläggningar

Förhållande
intensivvård

0
Exacerbationer* per år före
Airsonettbehandling (3,6) och efter
12 månader med Airsonettbehandling (1,3)

Eksem och rhinit
Ett antal patientfall indikerar att Airsonett även kan vara en effektiv behandling för
patienter med atopiskt eksem och allergisk rhinit. Forskning pågår för att statistiskt
bevisa att Airsonett kan ha en positiv effekt på dessa sjukdomar.
*Exacerbation är ett allvarligt astmaanfall som kräver sjukhusvård, systemiska kortikosteroider
och/eller akutvård.
1. Boyle RJ et al. Thorax. 2012 Mar;67(3):215-21
2. Hamelmann E. Reducing exacerbations in severe asthma by exposure control – results from an
observational study. EAACI 2014 presentation

”Innan jag fick en Airsonett var det otroligt besvärligt för mig med problem varje
dag på grund av min astma. Nu lever jag ett fullt normalt liv. Det är helt fantastiskt!
Från att ha använt enorma mängder Bricanyl dagligen så använder jag idag det inte
överhuvudtaget. För mig är det ett mirakel. Jag tar visserligen förebyggande
medicin i låg dos och nu kan jag vara i stallet precis som vilken annan frisk
människa som helst, utan några som helst problem med andningen.”
”Min dotter har inte behövt bli inlagd på sjukhus sedan hon haft maskinen.
Innan så var hon inlagd ungefär var 6:e vecka. Nu kan hon vara med på alla
aktiviteter och hon går på dagliga dansklasser. Hennes liv har dramatiskt förbättrats
sedan hon fick en Airsonett. Hon kan nu leva som ett vanligt barn.
Jag kan inte tacka er nog.”
”Jag ville bara berätta att sedan vi fick Airsonett så mår Joel så jäkla bra!
Han har inte tillstymmelse till eksem och han andas hur lätt som helst!”
”Airsonett har stått vid min säng i lite mer än ett år och jag kan inte tänka mig att
vara utan den. Jag har atopiskt eksem och astma och har framförallt sett en stor
förbättring när det gäller mitt eksem. Airsonett ger mig lugna nätter och det
betyder också lugna dagar. Nattsömnen är mycket bättre, jag river inte längre
på eksemet och känner mig piggare.”
”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 hållit god status.”
Observera: De här berättelserna handlar om hur enskilda personer har upplevt
användningen av produkten och inte alla kan komma att få samma resultat.
De åsikter som uttrycks är personliga åsikter från individen.

Snabbfakta Airsonett
• Höjd 94-139 cm (höjden anpassas efter typ av säng)
• Basenhet: • Längd 54 cm • Bredd 34 cm
• Energiåtgång motsvarande en 60 W glödlampa

På www.airsonett.com kan du läsa mer om Airsonett.
Där berättar vi bland annat om tekniken bakom Airsonett, forskning inom
ämnet och publicerade studier.
Airsonett AB, Metallgatan 2E,262 72 Ängelholm, www.airsonett.se
Telefon: 0431 40 25 30, E-post: info@airsonett.se
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