EXTRATO ALERGÊNICO - MANUTENÇÃO
Aquoso

Depot

composição
concentração
FRASCO Nº
Aplicar por via subcutânea profunda, com seringa tipo insulina/tuberculina de
1 mL e agulha curta e fina 10x5 ou 13x4,5 mm, a intervalos de / dias.

DATA DA
APLICAÇÃO

DOSES
RECOMENDADAS

DOSES
APLICADAS

Tratamento de manutenção: Este frasco contém a
máxima concentração do alérgeno prescrito pelo médico.
Na fase de manutenção é necessário cautela na dosagem
indicada e na aplicação para evitar possíveis reações
adversas. A dose máxima individual é a maior quantidade
de antígeno que o paciente pode receber sem reação
colateral. É recomendado administrar dose inferior àquela
que pode apresentar reação secundária, podendo ou não
ser aumentada progressivamente, sempre com
indicação, orientação e supervisão médica. Uma vez
conseguida esta dose máxima individual, repetir com a
periodicidade a dose indicada pelo especialista, exceto
em caso de intercorrências ou contra-indicação médica.

APLICADOR

IMUNOTERAPIA

OBSERVAÇÕES
◉ Conservar a vacina de alérgenos em geladeira, entre 2 e 8ºC. Não congelar.
0 Agitar bem o frasco antes de usar.
◉ Limpar com álcool 70º GL a tampa do frasco antes de perfurá-la com a agulha,

a fim de evitar contaminação.
º Suspender a aplicação da vacina de alérgenos e consultar seu médico caso

ocorra uma das seguintes situações:
◉Resfriados, febres, infecções ou qualquer outra doença
◉Aumento dos sintomas alérgicos (coceira nos olhos, no nariz, na garganta,
lacrimejamento, tosse, coriza, espirros, crises de chiado, falta de ar, placas
avermelhadas no corpo, coceira no corpo, etc).
◉Coceira, inchaço ou vermelhidão no local da aplicação.
6 Em casos de reações graves, procurar o pronto socorro imediatamente.
◉ A mudança de frasco, suspensão ou reinício da vacina, deverá ser feita com
orientação médica.

Paciente:
Endereço:

Médico:

EXTRATO HIPOSSENSIBILIZANTE
Imunoterapia: É um tratamento hipossensibilizante
específico prescrito pelo especialista em função do
diagnóstico estabelecido para o paciente. O objetivo
deste tratamento é reduzir ou prevenir sintomas
alérgicos, através de estímulos antigênicos e
consequente modificação do seu estado imunológico.
Extrato: O extrato hipossensibilizante pode ser aquoso,
depot. Os frascos em suspensão podem apresentar
aspecto turvo, com certa intensidade de cor, dependendo
do tipo de extrato e concentração.
Dose, intervalo e duração do tratamento: O paciente
deverá seguir as orientações quanto a dose, intervalo das
aplicações, concentração e duração do tratamento.
Fases do tratamento: O tratamento é dividido em fase
de indução e manutenção.
Conservação: Não é necessário refrigeração durante
pequenos períodos (transporte). Para conservar por
períodos prolongados, os frascos devem ser mantidos
em geladeira, entre 2º e8º C. Não deve congelar.
Contra-indicações: Processos imunológicos em que não é
indicado o tratamento imunoterápico. Em caso de gravidez,
deve ser consultado o médico especialista, pois em
determinadas condições a imunoterapia não é aconselhável.
Reações secundárias: As reações secundárias são
previsíveis, pois o tratamento imunoterápico é preparado
com os mesmos alérgenos aos quais o indivíduo é
sensível. Em geral, estas reações se devem à
administração errônea do tratamento ou técnica incorreta
de aplicação.

EXTRATO ALERGÊNICO - INDUÇÃO
Prevenção das reações secundárias: É de suma
importância que a administração deste procedimento
seja feita por pessoa qualificada e sempre sob
supervisão médica. A aplicação em local que possua
material para tratamento de urgência e droga como a
epinefrina (adrenalina) diminui os riscos de reações fatais
(raros) desta terapia. É fundamental o acompanhamento
periódico do paciente e seguir todas as orientações feitas
pelo médico.
Como utilizar epinefrina (Adrenalina 1/1.000):
Indicado somente para os casos de reação grave à
imunoterapia. Administração subcutânea na dose de
0,01 mL/kg/dose para criança, até a dose máxima do
adulto que é de 0,3 mL, podendo ser repetida a cada 15
minutos, até um máximo de três vezes.
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0.10 ml
0.20 ml

Norma para a correta administração: O tratamento
deve ser iniciado pelo frasco mais diluído, de acordo com
a indicação do médico especialista, verificando se o
frasco contém a concentração indicada. A concentração,
as doses e os intervalos de cada aplicação devem seguir
orientação do médico prescritor. O tratamento de
manutenção deve ser realizado com a dose máxima
tolerada pelo paciente ou fração da mesma, segundo
indicação expressa do especialista.

0.30 ml

Esquema de administração: Esta caderneta sugere um
esquema de administração, porém o especialista poderá
prescrever seu próprio esquema de administração ou
utilizar o mesmo e acrescentar doses intermediárias nas
linhas em branco ou modificá-lo de maneira especial a
cada paciente (coluna: dose aplicada).

0.80 ml

0.40 ml
0.50 ml
0.60 ml
0.70 ml

DOSES
APLICADAS

APLICADOR

