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Držte si alergeny od těla 
Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na látky, s nimiž se běžně 
setkáváme v našem prostředí. Nejčastějšími alergeny jsou pyl, roztoči a prach. 
Pylová alergie, reakce na šířená pylová zrna různých druhů stromů či trav, se 
může projevovat např. rýmou, záchvatovitým svěděním a kýcháním, zduřením 
nosní sliznice, zarudlýma a slzícíma očima nebo dýchacími obtížemi. Podle 
údajů z roku 2016 trpí některou formou alergie v České republice až třetina lidí. 
Zkušenosti s některou formou alergie tak má téměř každá domácnost. 

 
Alergeny všude kolem nás 

Vnější okolí příliš neovlivníme, ale o to více bychom se měli snažit o čisté prostředí doma. 
Alergeny jsou totiž všude kolem nás – ve zvířecí srsti, záclonách, na nábytku nebo 
v kobercích. Věděli jste třeba, že každá matrace, včetně té antialergické, se osídlí roztoči už 
do 3 měsíců? Jedním z řešení je častější úklid včetně vysávání. V tomto případě si však 
musíme dát velmi dobrý pozor, jaký přístroj si pořídíme. V čem tedy spočívá tajemství 
vhodného vysavače? 

Řešení pro alergiky – kvalitní filtrace 

V případě alergiků by se měla pozornost zaměřit především na kvalitní filtrační systém. 
Ráznou odpovědí na alergické potíže je filtrační systém AirClean od Miele. Jeho vynikající 
filtrační účinek spočívá ve vícestupňovém filtračním systému. Ten se skládá z inovativního 
originálního sáčku Miele 3D HyClean, motorového filtru a vzduchového filtru. Dokonalá 
souhra těchto komponentů spolu s filtrem HEPA AirClean zajistí, že bude odfiltrováno až 
99,999 % jemného prachu.  

Miele nabízí několik druhů vzduchových filtrů – AirClean pro běžné nároky, Active AirClean 
pro neutralizaci pachů nebo AirClean Plus pro mimořádně čistý vzduch v místnosti. 
Optimálním řešením pro alergiky je filtr HEPA AirClean. Ten zachytí i ty nejjemnější 
částečky prachu. Navíc se řadí do klasifikace HEPA 13, která zaručuje, že vzduch 
vyfukovaný z vysavače je čistější než okolní vzduch v místnosti. Vhodnost vysavačů Miele 
Complete C3 s filtrem HEPA AirClean pro alergiky potvrzuje i prestižní institut TÜV Nord. 
Šikovným pomocníkem je ukazatel pro výměnu filtru Timestrip, takže bezpečně poznáte, kdy 
je čas filtr nahradit novým. Mnoho z nás totiž často zapomíná na to, že je třeba filtr měnit – 
minimálně vždy s každým balením nových prachových sáčků. 

Jak získat HEPA filtr od Miele zdarma? 

Zákazník, který si zakoupí vysavač Miele spolu s Allergy XL balením 8 sáčků, získává také 
HEPA filtr v hodnotě 899 Kč zdarma. Akce platí u vybraných modelů vysavačů do vyprodání 
zásob. 
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