BASIN BÜLTENİ
ORALAIR® ERİŞKİN VE ÇOCUKLARDA ÇİM POLENİ ALERJİK RİNİT
TEDAVİSİ İÇİN TÜRKİYE’DE PAZARLAMA RUHSATI ALIYOR
İstanbul (Türkiye), 20 Şubat 2014 –Stallergenes İlaç Promosyon Ltd. Şti. bugün 5 çim
poleninden elde edilmiş dil altı immünoterapi tableti Oralair®’ın Türkiye’de erişkin ve
çocuklara endikasyonlarına yönelik satışına onay verildiği duyurdu.
Yirmi bir Avrupa ülkesinin yanı sıra, Kanada, Avustralya ve Rusya’da pazarlanan Oralair®
hâlihazırda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından inceleniyor.
En yaygın 5 çim türü olan İngiliz çimi (Lolium perenne), Çayır salkım otu (Poa pratensis),
çayır kelp kuyruğu (Phleum pratense), Domuz ayrık otu (Dactylis glomerata) ve tatlı ilkbahar
otundan (Anthoxanthum odoratum) elde edilen Oralair®, hastaların epidemiyolojik
maruziyetine yanıt vermek amacıyla geliştirilmiştir.
Stallergenes İlaç Promosyon Ltd. Şti. Genel Müdürü Nicolas Grélaud’un ifadesiyle; “Dil altı
immünoterapi uygulamasının benimsenmesine önayak olan Türk Alerji Uzmanları, Çocuk
Sağlığı Alerji Uzmanları ve Bağışıklık Uzmanları için büyük bir başarı bu. Oralair®’ın
onaylanması, çim alerjisi olan Türklerin de bu yeni ve yenilikçi çözüme erişmesini
sağlayacak. Tıbbi ürün olarak ruhsat alan ilk alerjen immünoterapi ürünü Oralair® ile yeni bir
dönem başlıyor. Oralair®’in nisan ayı başını geçmeyecek şekilde, polen sezonu başlamadan
önce eczanelere dağıtımını öngörüyoruz.”
SOLUNUM ALERJİLERİ HAKKINDA
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı
(Em.) Prof. Dr. Ülker Öneş ise “Türkiye’de, özellikle de geniş ve endüstriyel alanlarda, çim
polenlerine karşı alerjisi olan bireylerin sayısı sürekli artış göstermektedir. Alerjen
İmmünoterapisi, alerjik hastalarda uygun bağışıklık tepkisine yeniden yön veren etkin bir
tedavi türü. Bu yeni tablet, Türk Alerji uzmanlarının, hastalarına daha iyi yaşam kalitesi
sunmasına imkân verecek.” diyerek görüş bildirdi.
ORALAIR® HAKKINDA
Oralair® klinik olarak ilişkili belirtileri olan erişkinler, ergenler ve çocuklarda, çim polenine
bağlı olduğu pozitif deri testi ve/veya çim polenine spesifik IgE titresi pozitifliği ile
doğrulanmış, konjonktivitle birlikte veya tek başına görülen alerjik rinitin tedavisinde
endikedir. Oralair®, semptomatik tedavilerin yeterince etkili olmaması ve/veya kötü tolere
edilmesi durumunda reçete edilebilmektedir.
Avrupa’da 1.800’den fazla hastayı kapsayan beş faz 3 klinik çalışmaya konu olan Oralair®,
Amerika Birleşik Devletleri’nde de erişkinler üzerinde gerçekleştirilen bir faz 3 klinik
çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, Avrupa çalışmalarının sonuçları ile
örtüşmektedir.

STALLERGENES HAKKINDA
Stallergenes, şiddetli konjunktivit ve rinitin yanında alerjik astım gibi alerjen immünoterapisi
kullanılan, alerjiyle ilişkili respiratuvar hastalıkların tedavisi konusunda uzmanlaşmış
uluslararası bir biyo-ilaç şirketidir. Dil altı immünoterapi tedavisinde lider olan Stallergenes,
yıllık brüt satışının yaklaşık yüzde 20'sini araştırma ve geliştirmeye ayırmaktadır ve yeni bir
terapötik sınıf olan dil altı immünoterapi tabletlerinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaktadır.
2012 yılında, şirket, 240 milyon Euro satış yaptı ve 500.000'in üzerinde hasta, Stallergenes
ürünleriyle tedavi edildi.
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