
Porady dotyczące jakości powietrza i alergii
od Fundacji Allergy UK

Czyste powietrze w pomieszczeniu ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia, a rozwiązania firmy 
LG Electronics pomagają w stworzeniu zdrowego środowiska dla naszych klientów dzięki systemom
HVAC i produktom do oczyszczania powietrza PuriCare. Jest wiele sposobów na utrzymania
zdrowego i czystego powietrza w naszych pomieszczeniach. Ale nie wierzcie nam na słowo,
posłuchajmy, co mówią eksperci. Mieliśmy okazję poznać opinię eksperta - Holly Shaw z Allergy
UK, która przedstawiła interesującą teorię na temat jakości powietrza i radzenia sobie z problemem
alergii.

 

Holly Shaw, specjalista z Fundacji Allergy UK

Allergy UK to wiodąca brytyjska organizacja charytatywna zajmująca się udzielaniem wsparcia,
porad i informacji osobom cierpiącym na choroby alergiczne. https://www.allergyuk.org/

 

"Alergeny to substancje, które mogą wywoływać reakcje alergiczne, ale nie szkodzą one
wszystkim osobom, tylko tym, których układ odpornościowy źle interpretuje daną substancję jako
szkodliwą i wywołuje niechcianą reakcję."

 

Niezdrowe środowisko w pomieszczeniach może mieć znaczący wpływ na zdrowie osób spędzających
czas w domu, w placówkach edukacyjnych lub w pracy. Dla osób cierpiących na schorzenia
alergiczne, takie jak astma alergiczna lub katar sienny (sezonowe lub całoroczne) narażenie na
alergeny w pomieszczeniach może zaostrzać te stany i powodować objawy alergiczne.

 

Na jakość powietrza w pomieszczeniu mogą mieć wpływ różne czynniki, w tym słaba wentylacja,
narażenie na czynniki drażniące, chemikalia oraz źródła ciepła i chłodu.

https://www.allergyuk.org/


 

Alergeny to substancje, które mogą wywoływać reakcje alergiczne, ale nie szkodzą one wszystkim
osobom, tylko tym, których układ odpornościowy źle interpretuje daną substancję jako szkodliwą i
wywołuje niechcianą reakcję. W stanach alergicznych, takich jak astma, katar sienny czy egzema,
układ odpornościowy wywołuje niepożądaną reakcję w tkance docelowej (drogi oddechowe, skóra
lub przewody nosowe).

 

Ukryte alergeny
  

Pleśń ukryta pod deskami podłogowymi

 

Alergeny można znaleźć we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych i pochodzą one z różnych
źródeł niezależnie od wieku obiektu czy środków zachowania czystości. Alergeny mogą również być
ukryte, a ich źródło może nie być takie oczywiste, na przykład pleśń za szafką lub pod dywanem.

 

„Alergeny można znaleźć we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych i pochodzą one z
różnych źródeł niezależnie od wieku obiektu czy środków zachowania czystości.”

 

Roztocze i zwierzęta domowe
  



Roztocze kurzu

 

Roztocze kurzu domowego to jeden z najczęstszych alergenów w pomieszczeniach. Dobrze się
rozwija w ciepłym, wilgotnym środowisku i żyje w miękkim wyposażeniu, takim jak dywany, pościel,
zasłony i poduszki. Zwierzęta mogą być również problematyczne, a zwierzęcą sierść można znaleźć
długo po ich wyjściu, a nawet w miejscach, w których nie przebywały.

 

Alergie
Występowanie jednego lub więcej stanów alergicznych, takich jak astma alergiczna, katar sienny lub
egzema może być wywołane przez alergeny powietrzno pochodne (alergeny we wdychanym
powietrzu) pochodzące ze środowiska wewnętrznego. Alergie skórne, takie jak egzema atopowa,
mogą być wywoływane przez alergeny i czynniki drażniące w środowisku, które wchodzą w kontakt
ze skórą.

 

Jeśli podejrzewasz, że masz alergię, koniecznie porozmawiaj o tym z pracownikiem służby
zdrowia. Pierwszą osobą kontaktową będzie zazwyczaj lekarz ogólny, jednak należy tę kwestię
omówić również z alergologiem. Farmaceuci mogą być dobrym źródłem wiedzy na temat leków na
stany alergiczne. Jeśli potrzebujesz leku, który podaje się, na przykład, za pomocą inhalatora dla
chorych na astmę, w aerozolu do nosa lub w postaci kropli do oczu, ważna jest wiedza, jak
prawidłowo używać tych urządzeń, aby jak najlepiej wykorzystać lek.

 

Unikanie alergenów jest kluczowe w zapobieganiu powstawania stanów alergicznych, ale całkowite
uniknięcie alergenów powietrznych nie zawsze jest możliwe. Zmniejszenie ilości alergenu w
środowisku może być tu pomocne.

 



 

Nie zagracaj powierzchni i ogranicz miękkie wyposażenie wnętrz do minimum●

Wyczyść twarde powierzchnie i regularnie je odkurzaj, aby zmniejszyć poziom alergenów●

Trzymaj zwierzęta na zewnątrz, jeśli to możliwe lub przynajmniej z dala od powszechnie używanych●

pomieszczeń w domu (sypialnie i pokoje dzienne)
Usuń widoczną pleśń za pomocą środka do czyszczenia pleśni lub wybielacza●

Zapewnij odpowiednią wentylację małych pomieszczeń za pomocą wentylatorów wyciągowych i●

otwierając okna
Usuń rośliny doniczkowe w pomieszczeniach, ponieważ mogą one powodować powstawanie pleśni●

 

Dziękujemy Holly Shaw za omówienie kwestii związanych z alergenami i porady dotyczące redukcji
alergenów w pomieszczeniach.

 

 

Mamy nadzieję, że oczyszczacze powietrza typu LG PuriCare pomogą w utrzymaniu zdrowego i
bezpiecznego otoczenia w pomieszczeniach, w których spędzasz większość czasu.
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