
TIO Nichel 

Hiposzenzitizáló Tabletta Nikkel Túlérzékenységben Szenvedő Fém-allergiás Betegeknek 

 

1. A GYÓGYSZER NEVE 

TIO Nichel „Kezdő terápia” 0,1 ng, 1,0 ng, 10,0 ng, 100 ng, 500 ng nikkel dózisokkal; kemény  

zselatin kapszulában. (ng = nanogramm) 

TIO Nichel “Fenntartó terápia” 500 ng nikkel tartalom kapszulánként; kemény  zselatin kapszulában. 

 

2. HATÓANYAG ÉS DÓZISOK 

A kemény zselatin kapszula tartalmaz: 

Nikkel szulfát hexahidrátot, amelynek a nikkelre vonatkoztatott dózisai: 0,1 ng, vagy 1,0 ng, vagy     

10 ng, vagy 100 ng, vagy 500 ng. 

Segédanyagok tekintetében lásd  6.1.pontot. 

 

3. GYÓGYSZERFORMA 

Kemény zselatin kapszula. 

 

4. KLINIKAI TÁJÉKOZTATÓ 

 

4.1. Terápiás javaslat 

A nikkel túlérzékenység okozta  szisztémás és helyi allergiás reakciók kezelése  a túlérzékenység 

immun-modulációs gátlása által. A túlérzékenység tünetei: bőrkiütések, viszketés, fejfájás, gyomor-

bélrendszeri panaszok és bőr panaszok kombinációi  (Allergiás Kontakt Dermatitisz –ACD), illetve 

kizárólagos bőr panaszok (ACD) esetén. 

 

4.2. Gyógyszeradagolás 

Szisztémás illetve bőrtünetekkel együtt járó szisztémás nikkel túlérzékenységi (allergiás)  tünetek 

esetében kétféle (egymást követő) adagolási sablon van: a kezdő terápiás és a fenntartó terápiás 

adagolási mód. Ezek a következőek: 

 

a) Kezdő terápia 

A kapszulákat szájon át kell bevenni reggel, étkezés előtt. A gyógyszer-szedést általában egy orvos 

által előírt és ellenőrzött nikkel-szegény ételeket tartalmazó diéta előzi meg. Az alábbi táblázat egy 

példa a kezdő terápia felépítésére, ezt a sablont azonban a kezelőorvos a tapasztalatai alapján 

módosíthatja. 

 
Kezdő terápia Hétfő Szerda Péntek 

1. hét 0,1 ng (1 kapszula) 0,1 ng (1 kapszula) 0,1 ng (1 kapszula) 

2.hét 2 x 0,1 ng (2 kapszula) 2 x 0,1 ng (2 kapszula 2 x 0,1 ng (2 kapszula) 

3. hét 1 ng (1 kapszula) 1 ng (1 kapszula) 1 ng (1 kapszula) 

4. hét 2 x 1 ng (2 kapszula) 2 x 1 ng (2 kapszula) 2 x 1 ng (2 kapszula) 

5. hét 10 ng (1 kapszula) 10 ng (1 kapszula) 10 ng (1 kapszula) 

6. hét 2 x 10 ng (2 kapszula) 2 x 10 ng (2 kapszula) 2 x 10 ng (2 kapszula) 

7. hét 100 ng (1 kapszula) 100 ng (1 kapszula) 100 ng (1 kapszula) 

8. hét 2 x 100 ng (2 kapszula) 2 x 100 ng (2 kapszula) 2 x 100 ng (2 kapszula) 

9. hét 500 ng (1 kapszula) 500 ng (1 kapszula) 500 ng (1 kapszula) 

10. hét 1-2x500 ng (1-2 kapszula) 1-2x500 ng (1-2 kapszula) 1-2x500 ng (1-2 kapszula) 

 

b) Fenntartó terápia 1 vagy 2 500 ng-os kapszula kétszer vagy háromszor hetente a legalább 3 éves 

terápiás időszak alatt. 

 

4.3. Ellenjavallatok 

Kifejezett nikkel túlérzékenységi reakciók. Csalánkiütések illetve súlyos és a testfelület nagy részén 

megjelenő dermatitiszek. 
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4.4. Figyelmeztetések és elővigyázatossági intézkedések 

A kezdő terápiát a nikkelt köztudottan tartalmazó ételek megvonása mellett kell lefolytatni (nikkel-

mentes diéta). 

A beteg nikkel tartalmú ételt csak a kezdő terápiás szakasz befejezése után (10 hét) fogyaszthat. Ekkor 

is  fokozatosan szabad csak visszatérni a nikkelt tartalmazó élelmiszerekre: először az alacsony nikkel 

tartalmúakhoz és hetente maximum egyszer fogyasztva azokat. Amennyiben a beteg kihagy egy vagy 

több terápiás dózist, konzultáljon a kezelőorvosával a terápia folytatása előtt. A kezdő terápia alatt a 

szervezetbe jutó nikkel dózist fokozatosan emeljük (lásd a 4.2 táblázatot), ezért a beteg  állapotát 

folyamatosan figyelemmel kell kísérni az estlegesen megjelenő mellékhatások miatt. Mielőtt tovább 

emelnénk  a dózist, meg kell győződni arról, hogy a beteg szervezete tolerálta-e az adott dózist, 

amennyiben nem, az adagoláson változtatni kell. 

Jelenleg nem áll rendelkezésre klinikai tapasztalat a TIO Nichel gyerekgyógyászati alkalmazásával 

kapcsolatban. 

 

4.5. Gyógyszer-kölcsönhatások más gyógyszerekkel illetve más anyagokkal 

A TIO Nichel gyógyszerrel kapcsolatosan nem végeztek gyógyszer-kölcsönhatási vizsgálatokat. 

 

4.6. Terhesség és szoptatás 

Nincsenek adatok illetve tapasztalat. Az adatok hiánya miatt nem javallott a TIO Nichel terápia 

elkezdése terhesség és szoptatás alatt. 

 

4.7. A gyógyszer hatása a járművezetésre és veszélyes eszközök kezelésére 

Nem ismertek a gyógyszer járművezetési képességet illetve egyéb gépek kezelését befolyásoló hatásai. 

 

4.8. Nem kívánt mellékhatások 

A hiposzenzitizációs terápia alatt ritkán felléphet a bőrtünetek kiújulása illetve alkalmanként 

szisztémás mellékhatások is felléphetnek, úgy mint: hányás, fejfájás, gyomor-bélrendszeri 

rendellenességek. Ezek a mellékhatások a kezelés megszakításakor azonnal elmúlnak. Ezideig a 

kezeléssel összefüggésbe hozható komolyabb mellékhatást nem jelentettek. 

  

4.9. Túladagolás 

Eddig nem jelentettek túladagolással összefüggő mellékhatást. 

Mindazonáltal hirtelen nagy dózis-ugrás esetén számíthatunk helyi vagy szisztémás allergiás reakció 

kialakulásával. Az allergiás mellékhatások kordában tarthatóak anti-allergiás kezeléssel 

(antihisztaminokkal, kortikoszteroidokkal, adrenalin szubkután injektálással) az allergiás reakciók 

súlyosságától függően, az orvos előírása alapján. 

 

5. GYÓGYSZERHATÁSTANI INFORMÁCIÓK 

 

5.1. Hatástani csoport 

Allergén. Kód: ATC V01AA 20 

A  TIO Nichel hosszabb ideig tartó folyamatos szedése nikkel-allergiás betegeken specifikus 

immunológiai toleranciát tud kialakítani  a regulátor limfociták aktiválása útján. 

 

5.2. Farmakokinetikai tulajdonságok 

Az orálisan szedett nikkel szulfát bejut a véráramba, ahonnan az izzadtsággal és kisebb mértékben a 

vizeleten keresztül távozik. 

 

5.3. Preklinikai gyógyszerbiztonsági adatok 

A készítményben található dózisok esetében, és azok duplázása esetében toxikus reakciókat nem 

jelentettek. 
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6. GYÓGYSZERÉSZETI INFORMÁCIÓK 

 

6.1. Segédanyagok 

Mikrokristályos cellulóz, a kapszula anyagában: zselatin, titánium dioxid (E171), fekete vasoxid 

(E172), sárga vasoxid (E172), indigo (E132). 

 

6.2. Gyógyszer - összeférhetetlenség 

Nem ismeretes olyan más gyógyszer, amellyel ne lehetne együtt adni a  TIO Nichel-t. 

 

6.3. Lejárati idő 

4 év.  

A lejárat időpontja a csomagoláson megtalálható, ez a dátum a bontatlan csomagolású, megfelelően 

tárolt gyógyszerkészítményre vonatkozik. Ne használja fel a készítményt a lejárati idő után. 

 

6.4. Tárolás 

Ez a gyógyszer nem igényel különleges tárolási körülményeket. 

 

6.5. Csomagolóanyagok 

A bliszter átlátszó PVC-ből készült aluminium fólia lezárással, papírdobozba csomagolva.  

TIO Nichel 

Kezdő terápia – 50 kemény zselatin kapszula  a dobozban: 

Nikkel   0,1 ng   10 kapszula 

Nikkel   1 ng   10 kapszula 

Nikkel   10 ng   10 kapszula 

Nikkel   100 ng   10 kapszula 

Nikkel   500 ng   10 kapszula 

 

TIO Nichel 

Fenntartó terápia – 50 kemény zselatin kapszula  a dobozban: 

Nikkel   500 ng   50 kapszula (5 bliszter) 

 

Fenntartó terápia – 20 kemény zselatin kapszula  a dobozban: 

Nikkel  0,1 ng  vagy  1 ng  vagy  10 ng  vagy  100 ng  vagy  500 ng, egyenként 20 kapszula (2 bliszter) 

(vagylagosan csak egyféle dózis van ebben a terápiában) 

 

6.6. HULLADÉKKEZELÉS 

A fel nem használt vagy lejárt gyógyszereket a helyi előírások figyelembe vételével kell leselejtezni, 

ártalmatlanná tenni. 

 

7. GYÁRTÓ/FORGALOMBAHOZATALRA JOGOSÍTOTT (MAH) 

Lofarma S.p.A. – Viale Cassala, 40 – 20143 Milan, Italy 

 

8. REGISZTRÁCIÓ 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet által nem törzskönyvezett, egyedi importtal rendelhető, 

vényköteles és OGYI (GYEMSZI) engedélyköteles gyógyszerkészítmény. 

 

9. AZ ELSŐ FORGALOMBAHOZATAL IDŐPONTJA 

A készítményt az 1991.12.13 évi Olaszországban kibocsájtott törvényerejű rendelet izotópokra és 

allergénekre vonatkozó cikkelyei alapján forgalmazzák. 

 

10. JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UTOLSÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK DÁTUMA 

2012. október 

 

Lofarma S.p.A. 

Viale Cassala, 40 - 20143 Milano, Italy Phone +39 02 58198.1 - Fax +39 02 8322512 


