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Ebben az esetben itt az ideje, hogy többet tudjon 
meg az atkákról, melyek gyakori okozói ezeknek a 
kellemetlen egészségügyi problémáknak ... 

Miért? 

Nézzük meg közelebbről, mit rejtenek belső 
tereink, ahol időnk nagy részét töltjük ...

Allergiától, asztmától vagy ekcémától szenved? 



A poratkák mikroszkopikus 
méretű, rovarszerű kártevők, 
melyek leginkább a házi 
porban élnek.

„Ezek nem paraziták, nem harapnak, nem 
csípnek, nem fúródnak be bőrünkbe.

A porra vagy poratkára allergiások a porban lévő 
fehérjék belégzésére reagálnak, amelyek a poratka 
ürülékéből, vizeletéből vagy bomló testéből 
származnak. „

Por és poratkák | Amerikai Tüdőszövetség

„Az emberek és háziállatok elhalt hámsejtjeivel és 
szőrével táplálkoznak. 

A poratka a házi porban, a matracokban, a bútorokon 
és a szőnyegek szálai között él."

Mite bites: Symptoms, treatment, and different bites (medicalnewstoday.com)

https://www.medicalnewstoday.com/articles/mites-bites#prevention


„ Az atkák jelenléte a bőrön 
apró, vörös dudorok 

kialakulásához vezethet, 
amelyeket a következő légúti 

tünetek kísérhetnek :

• orrdugulás és tüsszögés

• viszkető, vörös vagy vizenyős szemek

• orr-, száj- vagy torokviszketés

• köhögés

• mellkasi szorító érzés

• légzési nehézség

• zihálás”

Mite bites: Symptoms, treatment, and different bites (medicalnewstoday.com)

https://www.medicalnewstoday.com/articles/mites-bites#prevention


„Az állandó, folyamatos poratkákkal való érintkezés drámai hatással lehet az asztmások és az allergiás-
vagy atkára érzékeny emberek egészségére. 

Ezek az allergének enyhe vagy súlyos allergiás tüneteket válthatnak ki az erre érzékeny egyéneknél, és 
felelősek lehetnek akár az asztmás rohamokért. De még egy enyhe lefolyású eset is alkalmankénti
orrfolyást, könnyező szemeket és tüsszögést okozhat. 

Súlyos esetekben ez az állapot folyamatossá, krónikussá válhat, ami tartós tüsszögést, köhögést, 
orrdugulást, arcüregi nyomást vagy akár súlyos asztmás rohamot is eredményezhet. Az atkákra érzékeny 
asztmásoknál fokozott az asztmás rohamok kockázata.“

Dust and Dust Mites | American Lung Association

Nem csak orrfolyás! 

https://www.lung.org/clean-air/at-home/indoor-air-pollutants/dust-mites


“Az asztma genetikája nagyon bonyolult, különösen, ha 
figyelembe vesszük az emberek környezeti tényezőkre 
adotteltérő reakcióit" - mondta Dr. Kimberly McAllister Ph.D., a 
NIEHS Genes, Environment, and Health Branch (Gének, 
Környezet és Egészség) orvosa-munkatársa..“

Environmental Factor - November 2017: New gene related to asthma severity (nih.gov)

"A poratka-allergia az asztma kockázati tényezője, amely hatalmas 
közegészségügyi jelentőségű betegség" - mondta Dr. Darryl Zeldin 
M.D., a NIEHS tudományos igazgatója.“

Environmental Factor - November 2016: Dust mite proteins that cause allergies are more stable, 
more abundant (nih.gov)

A súlyos asztma nagy hatással 
lehet az életminőségre ...

https://factor.niehs.nih.gov/2017/11/papers/asthma/index.htm
https://factor.niehs.nih.gov/2016/11/papers/dust_mite/index.htm


„Az a megállapítás, hogy a poratka-allergének hosszabb 
ideig és nagyobb mennyiségben fordulnak elő, mint más 
poratka fehérjék, két hipotézist is alátámaszt arra 
vonatkozóan, hogy az allergén vegyületek hogyan 
stimulálják az immunválaszt a szervezetben.“

Environmental Factor - November 2016: Dust mite proteins that cause allergies are more stable, 
more abundant (nih.gov)

„Kelada csapata 154 kísérleti egérben váltott ki gyulladást és 
nyálkatermelést poratka-fehérjékkel - egy gyakori allergiát 
kiváltó anyaggal. A várakozásoknak megfelelően az egerek 
különböző mértékű nyálkatermeléssel reagáltak.“

Environmental Factor - November 2017: New gene related to asthma severity (nih.gov)

Tanulmányok szerint…

https://factor.niehs.nih.gov/2016/11/papers/dust_mite/index.htm
https://factor.niehs.nih.gov/2017/11/papers/asthma/index.htm


✓ Használjon legalább kétrétegű mikroszűrő zsákot vagy HEPA-szűrőt a 
porszívójában.

✓ Használjon párátlanítót vagy légkondicionálót, hogy helyiségeiben a 
páratartalmat 50% alatt tartsa (az atkák túléléséhez 60% feletti páratartalom 
szükséges). 

✓Mossa ki ágyneműit és takaróit heti rendszerességgel 60°C vízben.

✓ Cserélje le gyapjú és tolltöltetű ágyneműit szintetikus anyagokkal és a plüss 
játékokat moshatóakra. 

✓ Használjon nedves felmosófejet vagy rongyot a por eltávolításához. Soha ne 
száraz rongyot használjon, mert azzal felkeveri az allergéneket.“

Dust Mites and Cockroaches (nih.gov)

„A poratkák mennyiségét az alábbi módokon csökkenthetjük:

https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/allergens/dustmites/index.cfm


Az amerikai National Library of Medicine 
National Institutes of Health által közzétett 
tanulmány szerint az UV-lámpák használata 
akár 100%-ban elpusztíthatja a poratkákat. 

Ezzel teljesen megoldódott 
a probléma? 

Az UV-fény elpusztítja a poratkákat, de nem 
távolítja el a poratka-allergia valódi 
allergénjeit – az atkák ürülékét, váladékát és 
az elhalt egyedeket. 

Megöli az UV-fény a poratkákat?

Semlegesítse, szüntesse meg, távolítsa el…

Ha UV-sterilizáló lámpákat UV-C fénnyel 
szerelik fel. Ez a típusú fény a megfelelő, 
mert mind a poratkákat, mind petéiket 
elpusztítja. 

De az atkák és petéik elpusztítása nem fogja 
eltüntetni őket, ehhez egy erős porszívóra 
van szükség.

Távolítsa el egy erős porszívóval! 

Can UV Light Kill Dust Mites? Yes, Here’s How. – Simple Clean Home

https://simplecleanhome.com/can-uv-light-kill-dust-mites/


Minőségi 
porszívóra van 
szükség, amely 

mindent felszív és 
nem bocsát ki 
allergéneket...

UV-C LÁMPA
A TIENS UV-Lámpás Atka-Porszívója szuper erős 
ultraibolya lámpával rendelkezik, amely képes 
elpusztítani a káros organizmusokat, mint például: 
allergéneket (beleértve a poratkákat), vírusokat, 
baktériumokat stb. 

MEGFELELŐ SZŰRŐK
Tiens Zenosys UV-porszívója 
hármas szűrést biztosít: 
- HEPA szűrő, 
- ciklon légszűrő, 
- habszűrő,
kiszűri a 0,3 mikrométeres 
részecskék akár 99,95%-át.
Az atkák mérete körülbelül 0,5 
mikron.  

Nem minden UV-lámpás porszívó egyforma... 
Mire kell vásárláskor odafigyelni?

KEFE A BEÁGYAZÓDOTT PORSZEMCSÉK ELTÁVOLÍTÁSÁRA
Kétsoros kefehenger 12 000 fordulat/perc, a legfinomabb 
porszemcsék összegyűjtéséhez.



Miért válasszuk a 
TIENS UV-Lámpás Atka-Porszívóját?

Ezzel a porszívóval megteremtheti otthona biztonságát és 
szerettei egészségét. Viszlát allergének!

▪ Szuper erős UV-lámpa

▪ Automatizált kétsoros kefehenger 

▪ Többszörös szűrőrendszer

▪ Nemzetközi tanúsítványok



Az immunitást befolyásoló 
életmódbeli tényezők

1. Rendszeres kézmosás
2. Helyes alvási ciklus
3. Fizikai aktivitás
4. Megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozás
5. Elegendő víz fogyasztása
6. Alacsony stressz-szint 
7. Étrendkiegészítőkkel gazdagított 

megfelelő, változatos étrend

“Az allergiás reakciók az immunrendszerből indulnak...”

TIENS étrendkiegészítők
az immunitás támogatására

Immunization| General Factors That Impact Health - 5 General Factors 
That Could Negatively Impact Your Immunity (onlymyhealth.com)

https://www.onlymyhealth.com/immunity-affecting-factors-1649763362


A természetes választás

www.tiensdebrecen.hu




