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Alerji aşılar soğuk zincir ürünü olduğundan mutlaka 2-8 derecede soğukta saklanmalıdır.
Taşıma sırasında buz aküsü ile birlikte taşınmalıdır.
Aşı yapılacağı günler randevunuza mutlaka geliniz.
Reçete geçerlilik süresi 3 (üç) iş günüdür.
İlaç kullanım rapor süresi 2 (iki) yıldır. Süresi geçen raporlarınızı yenileyiniz.
Karışım aşılarınızın siparişlerini en az 3 (üç) ay öncesinden veriniz.
ALLERJİ AŞISI
Alerji aşısı nedir? Ne zamandır uygulanan bir tedavidir.

Hastanın alerjisi olan madde çok düşük dozlardan başlanır ve gitgide artırarak hastada sorun
oluşturmayacak uygun bir doza ulaşmak hedefledir. Böylece o kişinin verilen alerjene duyarsız hale getirilmesini
amaçlamaktadır. İlk kez 1911 yılında polen ile alerjik nezlesi olan hastalara uygulanmıştır.
Aşı tedavisi başlangıçta haftada bir kez, 3-4 ay sonra da ayda bir kez olacak şekilde hastanede koldan deri
altına ince bir iğne ile yapılır. Hastada yararlı etkisi 6 ay ile bir yıl arasında görülür, 3 yılda en iyi düzeye ulaşır,
genellikle 4-5 yıl devam ettirilir. Alerji aşılarını uygularken beraberinde mutlaka korunma yöntemleri de
uygulanmalı ve uygun ilaç tedavisi devam edilmelidir.
Aşı tedavisi hangi doktor tarafından yapılır?
Aşı tedavisi mutlaka bir Çocuk Alerji Uzmanı tarafından planlanmalıdır.
Aşı tedavisi kimlere yapılır?
Bu tedavi uygun bir hastaya yapıldığında başarılı olmaktadır. Her alerjik hasta aşı tedavisi için uygun
değildir. Dolayısı ile uygun olmayan bir kişide tedavi verilse bile etkili olmamaktadır.
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Deri testi veya kan testi ile kişide alerji olduğunun gösterilmesi gerekir.
Bu alerjen maddenin hastada şikayetlere yol açması gereklidir.
Alerjen dışında şikayete yol açan diğer faktörlerin belirlenmesi gerekir. (üst solunum yolu
enfeksiyonları, egzersiz vb. gibi)
Hastanın yakınmalarının şiddeti çok ağır olmamalıdır.
Hastanın yakınmaları ilaçla ve alerjenden kaçınınca yeterince geçmiyor olmalıdır.
Hasta aşı tedavisine uyum sağlamalı, bunu istemelidir.
Hastanın aşı tedavisine engel olacak durumların olmaması durumunda aşı tedavisi verilir.

Kimlere aşı tedavisi verilmez. ?
Ağır astımlıları, 5 yaşından küçük çocuklara, kanser, bağışıklık sistemi hastalıkları, psikolojik bozukluk, kalp
hastalığı ,romatizmalı hastalıklar durumunda aşı tedavisi verilmez.
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