
       

                                          - Primær indsats ved husstøvmideallergi 
 
De særlige allergentætte ACb® betræk fra ALLERGY CONTROL er udviklet i tæt samarbejde med ledende allergologer, 
og sikrer en optimal beskyttelse mod støvmider i sengemiljøet. Publicerede medicinske studier fra både danske og 
udenlandske sygehuse dokumenterer, at brugen af ALLERGY CONTROL betræk medfører en nedsættelse af 
allergenmængden med mindst 98 procent. Patienterne oplever normalt færre symptomer, samt at et eventuelt 
medicinforbrug i de fleste tilfælde kan nedsættes væsentligt. Den medicinske effekt ved brug af betrækkene fra 
ALLERGY CONTROL, er påvist i en dansk undersøgelse. 
 
Ved konstatering af behandlingskrævende husstøvmideallergi, foretages en begrænsning af udsættelse for husstøvmide 
allergener i sengemiljøet som det primære. Dette anbefales bl.a. af både Sundhedsstyrelsen og en international 
ekspertgruppe under WAO og WHO. Samtidig søges den relative luftfugtighed i boligen nedbragt til et niveau under 45°.  
 
For at opnå den ønskede effekt, er det nødvendigt, at anskaffe et betræk i høj kvalitet med veldokumenterede 
produktegenskaber. ALLERGY CONTROL betrækkene har været på det danske marked i mere end 10 år, og anbefales 
af en række speciallæger og sygehuse. Samtidig er der etableret fast leverandør samarbejde med en række kommuner. 
 

 

              Læs mere om astma-allergi                      Kontakt os alternativt gerne direkte for       
             Astma-allergi siden 1989                                   og vores andre produkter på                      yderligere information og rådgivning  
                    Medlem af DSA                                        www.jepsenimport.dk                    Telefon 4499 1432                 
                                       

• Allergentæthed: Op til 98 – 100% reduktion af mide- og                           
katteallergen eksposition. 100% partikeltæt. 

 
• Klinisk dokumentation: Nedsat bronkial hyper reaktivitet , færre  

symptomer, nedsat ECP og midespecifikt IgE, nedsat medicin forbrug. 
 

• Compliance: Høj accepterbarhed og komfort. 
 

• Registreret medicinsk hjælpemiddel: 
              FDA Medical Class 2 #K903382, USA 
              CE Medical Device Class 1, 1500 11-375 
 

• ACb® Original: Bomuld/polyester 50/50, ideelt til madrasbetræk. 
• ACb® Perfect: Strækpolyester, ideelt til dyne- og pudebetræk. 
• Acb® Lite: Tricot – ideelt til letvægts Rejsesæt 
• ACb® Comfort:  Kombineret mikrofiber og strækpolyester 
 
• Allergen barriere: Homogen polyuretanmembran uden mikroporer.   

Ultratynd membran på stoffets inderside. Patenteret teknologi. Omslutter   
hele madrassen, lukkes med lynlås.  Boxmadrasbetræk kan også leveres.                   
Pude- og dynebetræk leveres også i en ny mikrofiber/strækpolyester kvalitet.                    
Alle betræk vaskes ved 60º 1- 2 gange pr. år efter behov. 

 
• Vanddamp transmission – Metode CGSB 2.4.49.1977 - 1100g H2O/m²h. 

Høj gennemtrængelighed af kropsfugt sammenlignet med konventionelle 
polyuretanmembraner. Transmission for ACb® Comfort er 2300g H2O/m2h. 

 
• Slitage:  Mekaniske forandringer – ingen skader. ISO 9867.                      

Vask 20 gange, stadig 100% allergentæt, ingen skader. 
 

• Reklamationsret – 5 år ( materiale og fabrikationsfejl ). 
 

• Dokumenteret medicinsk effekt:  De fleste børn med allergisk astma og 
husstøvmideallergi kan opnå stor effekt, og mere end halvere deres 
medicinforbrug, ved at sove på et husstøvmidetæt madras- og pudebetræk  

       fra ALLERGY CONTROL. Det er hovedkonklusionen på en dansk   
       undersøgelse, som i 2003 blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift   
       Journal of Allergy and Clinical Immunology.  ( Halken S, et. al. ) 
 
• Patenteret teknologi: Allergy Control Products Inc. introducerede tilbage i 

1983 ACb® - det første allergentætte fugtventilerende allergibetræk. Dette er 
siden videreudviklet og forbedret, og indtager forsat en førende position i 
både Europa og resten af verdenen. Til dato mere end 3 millioner brugere.  

 

 

 


