
 
 
 

INFORMACIÓ D'INTERÉS SOBRE EL TRACTAMENT AMB ACARIZAX 
 

 ACARIZAX és un tractament registrat d'immunoteràpia amb al·lergògens (àcars). La 
immunoteràpia específica amb l'al·lergogen al qual s'és al·lèrgic és l'únic tractament específic capaç 
de modificar el curs natural de la malaltia al·lèrgica. ACARIZAX actua augmentant la tolerància 
immunològica (la capacitat del seu cos a actuar) enfront dels àcars de la pols domèstica. 
ACARIZAX es fa servir per al tractament de la rinitis al·lèrgica i l'asma al·lèrgica associada, causada 
per àcars de la pols domèstica en adults. 
. 
 
NORMES A TENIR EN COMPTE 

S'ha de signar el consentiment informat. 
 
Normes d'administració 

 * S'ha de prendre la primera dosi de ACARIZAX sota supervisió mèdica. Ha de romandre en 
observació durant almenys mitja hora després de la presa de la primera dosi. Això és una precaució 
que cal prendre per a observar la seva sensibilitat a aquest medicament 
 * Igual que tots els medicaments, aquest medicament pot produir efectes adversos, encara 
que no totes les persones els pateixin. Els efectes adversos poden ser una resposta al·lèrgica 
enfront de l'al·lergogen amb el qual s'està tractant. La majoria dels efectes adversos duren entre 
minuts i hores després de prendre el medicament, i la majoria remetran quan portin 1-3 mesos de 
tractament. 
 * La dosi habitual és d'un liofilitzat al dia. El seu metge li indicarà durant quant temps ha de prendre 

ACARIZAX. 
 
No prengui ACARIZAX: 

 * Si és al·lèrgic a qualsevol dels excipients d'aquest medicament (consultar el prospecte). 

 * Si la seva funció pulmonar és pobra (FEV1 o VEMS <70%) o si ha sofert un empitjorament 
greu de la seva asma (exacerbació) durant els últims tres mesos (diagnosticat pel seu metge). 
 * Si el dia que ha de prendre la primera dosi de ACARIZAX pateix una infecció en curs de les 
vies respiratòries, com un refredat comú, irritació de gola o pneumònia. 
 * Si pateix una malaltia que afecta el seu sistema immunitari; està prenent medicaments que 
suprimeixen el sistema immunitari o té càncer 
 * Si s'ha sotmès recentment a una extracció dental, o qualsevol altra intervenció en la boca, o 
té úlceres o infeccions en la boca. 
 
Consulti amb el seu metge abans de començar a prendre ACARIZAX: 

 * Si està sent tractat de depressió amb antidepressius tricíclics, inhibidors de la monoamina 
oxidasa (IMAOs), o amb inhibidors de la COMT per a la malaltia de Parkinson. 
 * Si ha sofert prèviament una reacció al·lèrgica greu a una injecció d'un extracte al·lergògen 
d'àcars de la pols domèstica 
 * Si té al·lèrgia al peix. ACARIZAX pot contenir traces de proteïnes de peix. Les dades 
disponibles no indiquen que hi hagi un major risc de patir una reacció al·lèrgica en pacients al·lèrgics 
al peix. 
 * Si pateix símptomes al·lèrgics severs, com a dificultat per a empassar o respirar, canvis en 
la veu, hipotensió (pressió arterial baixa), o té sensació de tenir un nus en la gola. Interrompi el 
tractament i contacti amb el seu metge immediatament 
 * Si els seus símptomes asmàtics empitjoren més del normal. Interrompi el tractament i 
contacti amb el seu metge immediatament 
 

 Llegeixi detingudament el prospecte de ACARIZAX per a una informació més detallada 


