
Моля, прочетете внимателно инструкциите, пре-
ди да започнете да приемате Медистус Антивирус 
таблетки за смучене.

Какво представлява Медистус Антивирус? 
Таблетките за смучене Медистус Антивирус съдър-
жат екстракта Kistosyn® 200.
Медистус Антивирус е медицинско изделие. Негова-
та ефикасност и безопасност са тествани съобразно 
Европейската директива относно медицинските из-
делия (93/42/EEC).

Главни ефекти от таблетките за смучене  
Медистус Антивирус 
C покупката на Медистус Антивирус Вие придобива-
те медицинско изделие с комплекс от активни със-
тавки изцяло от растителен произход. Натуралните 
активни съставки в екстракта Kistosyn® 200 образу-
ват защитен филм върху лигавицата на устната кухи-
на и гърлото. Този защитен филм създава физическа 
(механична) бариера срещу вирусите и бактериите, 
които причиняват респираторни инфекции. Това по-

мага да се предотврати тяхното проникване в клет-
ките на тялото и по-нататъшното им размножаване. 
Чрез своите активни съставки от натурален, расти-
телен произход екстрактът Kistosyn® 200 поддържа 
бариерната функция на устната и фарингеалната 
лигавица, като създава естествен защитен филм 
върху нея. Като резултат външните дразнения могат 
значително да се намалят. В допълнение екстрактът 
Kistosyn® 200 поддържа защитата на лигавицата на 
устната кухина и гърлото срещу възпаления и об-
лекчава кашлицата и сухата кашлица. 
Заради физическия ефект на Медистус Антивирус не 
е възможно развитието на резистентност към него.
 
Сфери на приложение
В какви случаи се прилага Медистус Антивирус?
•	 Да подкрепи физически естествената бариерна 

функция на лигавицата на устната кухина и гър-
лото срещу вируси и бактерии, които причиняват 
респираторни инфекции

•	 За превенция срещу инфекциозни и възпалителни 
респираторни заболявания от вирусен или бактери-
ален произход чрез изграждане на физическа (меха-
нична) бариера върху фарингеалната лигавица

•	 За облекчаване на кашлица и суха кашлица
•	 Приложим и при първите признаци на дращене в 

гърлотo. 

Дозировка, начин на приложение  
и продължителност на приложението
Кога, колко често и колко дълго трябва да се при-
лага Медистус Антивирус?
•	 За предпазване при повишен риск от респираторни 

инфекции от вирусен или бактериален произход
•	 Още при първите симптоми на раздразнено гърло
•	 Възрастни: 3-6 пъти на ден ( на всеки два часа) по 

една таблетка се разтваря бавно в устата 
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•	 Деца над 12 години (и поне 25 kg телесно тегло): 3 
пъти на ден една таблетка се разтваря бавно в устата 

•	 Деца над 6 години: веднъж дневно една таблетка 
се разтваря бавно в устата.

Таблетките за смучене могат да създадат риск от за-
душаване при малки деца, които не успяват да ги ос-
тавят да се разтворят в устата. Моля, бъдете особено 
внимателни с малките деца!
Ако приемате лекарства през устата, моля, вземайте 
ги с интервал от 4 часа преди или след приема на Ме-
дистус Антивирус. 
Ако в рамките на 2-3 дни от началото на лечението не 
настъпи подобрение или симптомите се влошат (на-
пример телесната температура се повиши), моля, кон-
султирайте се с Вашия лекар.

Внимание
съхранявайте далече от достъп на малки деца. Под-
ходящ за деца над 6-годишна възраст. Подходящ 
също за бременни и кърмещи жени.

Странични ефекти
Не са известни странични ефекти.

Противопоказания
Не са известни противопоказания.

Взаимодействия
За да избегнете взаимодействие с други фармаце-
втични продукти, моля, вземайте ги с интервал от 4 
часа или се консултирайте с Вашия лекар.

Бележки и информация относно срока  
на годност на медицинското изделие  
Медистус Антивирус
Трябва да се използва преди датата, отбелязана след 
„Най-добър до:“ на опаковката.

Форма и съдържание
Оригинална опаковка с 10 таблетки за смучене.

Състав
Активни съставки: Kistosyn® 200 extract
Други съставки: малтитол, сорбитол, пречистена 
вода, аскорбинова киселина, лимонена киселина, 
овкусител, растително масло, екстракт от стевия, 
ментово масло.
Без консерванти и оцветители.
Без захар, глутен и лактоза. 

Съхранение
съхранявайте на прохладно, сухо място, защитен от 
пряка слънчева светлина. 

Изхвърляне
Продуктът може да се изхвърля заедно с обикнове-
ните битови отпадъци.

Медистус Антивирус
•	 Действа като защитен филм
•	 Образува естествена бариера
•	 Помага превантивно или за облекчаване  

на инфекция
•	 Облекчава кашлицата и сухата кашлица

Естествена защита на здравето при повишен 
риск от инфекции.

 Производител: Nutrin GmbH
Schnaid 36b, 91352 Hallerndorf / Germany

Собственик на лиценза: Innopharm GmbH
Hauptplatz 1, 1. OG, A-7350 Oberpullendorf / Austria

Представител за България: БиОНАТ ЕООД
ул. „Рогошко шосе“ 15, 4003 Пловдив
тел. 032 692610; e-mail: office@bionat.bg
web: medistusantivirus.bg
www.medistusantivirus.com

имената и изображенията на Medistus и Kistosyn са 
регистрирани международни търговски марки на 
VitaPlus Ltd.
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