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Allergivaccination i tablettform mot björkpollenallergi
Vi kan nu meddela att Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att ITULAZAX®,  
en ny allergen immunterapi i tablettform för behandling av allergisk rinit orsakad av trädpollen, ingår  
i läkemedelsförmånerna. 1,2 ITULAZAX® ingår i högkostnadsskyddet från 13 december 2019. 

ITULAZAX® är den första allergena immunterapin i tablettform för behandling av allergisk rinit 
orsakad av pollen från den björkhomologa gruppen* som blivit godkänd i Europa. Utvecklingen  
av läkemedlet har omfattat ett kliniskt studieprogram med mer än 1500 patienter.1

ITULAZAX® behandlar orsaken till allergin, vilket ger förbättrad sjukdomskontroll under pollen-
säsongen genom minskning av symptom från näsa och ögon samt minskat behov av symptom-
lindrande läkemedel. ITULAZAX® har en väldokumenterad säkerhetsprofil och är godkänd för 
behandling i hemmet, men den första tabletten skall tas hos läkare. Tabletten tas 1 gång dagligen
i 3 år.1

Om du önskar ytterligare information om ITULAZAX®, vill beställa patientbroschyrer eller
har någon fråga om behandlingen, är du välkommen att kontakta oss på infose@alk.net.

Med vänlig hälsning

Anna Nyman Lind     Ulf Johansson    
Nordic Product Group Manager   Sales Manager Sweden
anyno@alk.net         ujono@alk.net
M 0730-50 70 90     M 0706-36 02 45

*I den björkhomologa gruppen ingår Betula verrucosa (björk), Alnus glutinosa (al), Carpinus betulus (avenbok), Corylus avellana (hassel), 
Quercus alba (ek), Fagus sylvatica (bok).

Referenser:
1. ITULAZAX® produktresumé 2019-11-21
2. www.TLV.se, beslut 2019-12-12
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ITULAZAX®(Betula verrucosa) har fått subvention och finns tillgängligt att beställa på apotek
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ITULAZAX® indikation: 

ITULAZAX® är avsett för vuxna patienter för behandling av måttlig till svår allergisk rinit 
och/eller konjunktivit orsakad av pollen från den homologa björkgruppen*. ITULAZAX® är 
avsett för patienter med en klinisk historia av symtom trots användning av symtomlindrande 
läkemedel och ett positivt sensibiliseringstest för pollen från den homologa björkgruppen 
(hudpricktest och/eller specifikt IgE-test).

*I den björkhomologa gruppen ingår Betula verrucosa (björk), Alnus glutinosa (al), Carpinus betulus (avenbok), 
Corylus avellana (hassel), Quercus alba (ek), Fagus sylvatica (bok).

ITULAZAX® PRISER AUP (DEC 2019): 

ITULAZAX® 30-pack:  1 145,01 SEK
ITULAZAX® 90-pack:  2 948,81 SEK 
 

 

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

ITULAZAX® (allergenextrakt av björkpollen, Betula verrucosa) frystorkad tablett, 12 SQ-Bet. Rx. F. Indikation: 
Vuxna för behandling av måttlig till svår allergisk rinit och/eller konjunktivit orsakad av pollen från den homologa 
björkgruppen (björk, al, avenbok, hassel, ek, bok). För patienter med en klinisk historia av symtom trots använd-
ning av symtomlindrande läkemedel och ett positivt sensibiliseringstest för pollen från den homologa björkgrup-
pen (hudpricktest och/eller specifikt IgE-test).
Kontraindikationer: FEV1 <70 % av det förväntade värdet (efter adekvat farmakologisk behandling) vid initier-
ing av behandlingen. Svår astmaexacerbation eller okontrollerad astma under de 3 senaste månaderna före 
initiering. Aktiva systemiska autoimmuna sjukdomar (som inte svarar på behandling) och patienter med immun-
defekt, immunbrist eller immunsuppression. Malign neoplasi med aktuell sjukdomsrelevans. Akut allvarlig oral 
inflammation eller sår i munhålan. Senaste översyn av produktresumén: 2019-11-21. För ytterligare information 
samt priser se www.fass.se. ALK Nordic A/S, Danmark Filial, www.alk.se
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