
Відомий також як 

«сінна лихоманка» —

запальне захворювання 

слизової оболонки носа, що 

характеризується 

епізодичним порушенням 

назального дихання, 

виділенням слизу із носа, в 

основі якого лежать алергічні 

реакції негайного типу. 

Прояви алергічного риніту

Назальні

• Ринорея
• Чхання
• Свербіж слизової

оболонки носа
• Закладеність носа
• Порушення нюху

Неназальні 

• Алергічний кон’юктивіт
• Головний біль
• Свербіж слизової

оболонки горла
• Дерматит носогубного

трикутника
• Кропив’янка

Алергічний риніт

Сезонний Цілорічний

Сезоне підвищення вмісту 

алергенів в оточуючому 

середовищі. Наприклад, 

розповсюдження пилку в 

період з травня по серпень

Постіний вміст алергенів у 

навколишньому 

середовищі. 

Наприклад, алергени 

пліснявих грибів, побутової 

хімії, шерсті тварин

Алергічний риніт  



так

Ні 

Варто 
звернутися до 

лікаря

Приступи чихання, закладеність носу,
водянисті виділення із носу, пов’язані з
дією алергену, продовжуються більше
3-х днів?

Алгоритм фармацевтичної опіки пацієнтів 
з алергічним ринітом

Чи спостерігається принаймні один із 
наступний симптомів:  
• Приступи задухи;
• Набряк гортані (осиплість голосу,

лаючий кашель, задуха);
• Розповсюдження набряку на

верхню половину обличчя;
• Переднепритомний стан;
• Гнійні виділення із носу;

так
Варто 

звернутися до 
лікаря 

Нет 

Для полегшення стану рекомендовано 
використовувати безрецептурні 
антигістамінні засоби. 
Увага! Чи ведети Ви діяльність, при 
якій необхідна концентрація уваги та 
збереження швидкості реакції?  

Ні 

так

Можлива рекомендація засобів 1-го 
покоління з обов’язковим 
попередженням про можливі побічні 
дії у вигляді сонливості, сниження 
швидкості реакції, розвитку звикання. 

Надавати перевагу 
засобам 2-го чи 3-го 

покоління, які не 
викликають 

сонливості. Препарат 
вибору –

Фексофенадину г/х 
120,180 мг -
ТИГОФАСТ. 

Чи не пов’язані ці симптоми з 
застудними захворюваннями? 
Чи присутні наступні симптоми:
• Підвищення температури тіла;
• Кашель;
• Першіння та біль в горлі;

Ні 

Ні 

так

Раціонально 
застосувати 

безрецептурні 
препарати для 

позбавлення від 
симптомів застуди. 
Препарат вибору –
ГРИПФЛЮ, при болі 
в горлі льодяники 

Гамма. 



ТИГОФАСТ

антигістамінний препарат 3-го покоління для 

лікування алергічного риніту

 Початок дії – через 1 годину

 Тривалість протиалергічної дії – 24 години

 Застосування 1 раз на добу

 Для дорослих та дітей старше 12-ти років

 Не викликає сонливості

ВАШ ЗАХИСНИК ВІД АЛЕРГІЇ – ТИГОФАСТ!


