
Medicīniskā ierīce           0481

Pirms Medistus® Antivirus pastilu lietošanas uz-
manīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

Kas ir Medistus® Antivirus pastilas?
Medistus® Antivirus pastilas satur kistosyn® 200 ek-
straktu.
Medistus® Antivirus ir medicīniskā ierīce. efektivitāte 
un drošība ir pārbaudīta saskaņā ar eiropas Medicīnas 
ierīču direktīvu (93/42/eek).

Medistus® Antivirus pastilu galvenais efekts 
iegādājoties Medistus® Antivirus, Jūs esat iegādājies 
medicīnisko ierīci ar aktīvās vielas kompleksu, kas 
satur augu izcelsmes vielas. kistosyn® 200 ekstrakts 
ar dabīgām aktīvajām vielām veido aizsargplēvi uz 
mutes un gremošanas trakta gļotādas. Šī aizsarg-
barjera izraisa fizikālu (mehānisku) aizsardzību pret 
vīrusiem un baktērijām, ko izraisa elpošanas ceļu 
infekcijas, un palīdz novērst to iekļūšanu ķermeņa 
šūnās un to turpmāku vairošanos. kistosyn® 200 

ekstrakts ar dabīgām aktīvajām vielām nodrošina 
barjeras funkciju mutes un rīkles gļotādai, veidojot 
uz tās dabisku plēvi. rezultātā var ievērojami sa-
mazināt ārējos kairinājumus. Turklāt kistosyn® 200 
ekstrakts nodrošina mutes gļotādas aizsardzību 
pret iekaisumiem, tādējādi mazinot klepu un sauso 
klepu. sakarā ar šo fizisko efektu rezistences attīstī-
ba nav iespējama. 

Piemērošanas jomas 
Kādos gadījumos ir jālieto Medistus® Antivirus?
•	 Lai pastiprinātu mutes un rīkles gļotādas dabiskās 

barjeras funkciju pret vīrusiem un baktērijām, ko iz-
raisa elpošanas trakta infekcijas.

•	 Lai novērstu elpceļu infekcijas un iekaisumu 
slimības, ko izraisa vīrusi un baktērijas, ar fizikālās 
(mehāniskās) barjeras veidošanos uz mutes un 
rīkles gļotādas.

•	 Lai mazinātu klepu un sauso klepu.
•	 Tiek piemērota arī pie pirmajām kakla kasīšanās 

pazīmēm.

Norādījumi par devu, lietošanas veidu un 
ilgumu
Kad, cik bieži un cik ilgi ir jālieto Medistus® Antivi-
rus?
•	 Aizsardzībai pie paaugstināta vīrusu un baktēriju iz-

celsmes elpceļu infekcijas riska.
•	 Pie pirmajām kakla kasīšanas pazīmēm.
•	 Pieaugušie: lēni nosūkāt pastilu mutē 3 līdz 6 reizes 

dienā.
•	 Bērni, kas ir vecāki par 12 gadiem (un vismaz 25 kg ķer-

meņa svara): lēni nosūkāt pastilu mutē 3 reizes dienā.
•	 Bērni vecāki par 6 gadiem: lēni nosūkāt pastilu mutē 1 

reizi dienā.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



Pastilas var izraisīt aizrīšanās risku maziem bērniem, ja 
viņi nespēj tās mute nosūkāt. Lūdzu, īpaši uzmanieties 
mazu bērnu gadījumā.
Ja paralēli lietojat zāles iekšķīgi, lūdzu, ievērojiet 4 
stundu ilgu pauzi starp pastilu lietošanas reizēm.
Ja 2-3 dienu laikā pēc ārstēšanās uzsākšanas simptomi 
nav uzlabojušies vai pasliktinās (piemēram, ķermeņa 
temperatūra ir lielāka par 38°c), lūdzu, konsultējieties 
ar ārstu.

Lūdzu, ņemiet vērā 
sargāt no maziem bērniem. Piemērots bērniem, kas 
vecāki par 6 gadiem.
Piemērots arī grūtniecēm un sievietēm, kas baro bēr-
nu ar krūti.

Blakusparādības
nav zināmas.

Kontrindikācijas
nav zināmas.

Medistus® Antivirus kopā ar zālēm 
Lai izvairītos no mijiedarbības, lietojot zāles iekšķīgi, 
lūdzu, ievērojiet 4 stundu pauzi starp devām vai kon-
sultējieties ar savu ārstu.

Piezīmes un informācija par medicīniskās 
ierīces glabāšanas laiku 
Medistus® Antivirus pastilas jāizlieto līdz datumam, kas 
norādīts uz iepakojuma ar tekstu “ieteicams līdz”.

Forma un saturs
Oriģinālais iepakojums ar 10 pastilām. 

Sastāvdaļas
Aktīvās sastāvdaļas: kistosyn® 200 ekstrakts 
citas sastāvdaļas: maltīts, sorbīts, attīrīts ūdens, asko-
rbīnskābe, citronskābe, garša, augu eļļa, stēvijas ek-
strakts, piparmētras eļļa.
nesatur konservantus un krāsvielas. 
nesatur cukuru, glutēnu un laktozi.

Glabāšana
Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargājot no gaismas.

Kā izmest neizlietotās Medistus® Antivirus 
pastilas
Produktu var izmest  sadzīves atkritumos. 

Medistus® Antivirus pastilas 
• darbojas kā aizsārgplēve
• veido dabisku barjeru
• palīdz infekciju profilaksei un slimības atv-

ieglošanai
• atvieglo klepu un sauso klepu

Dabiska veselības aizsardzība paaugstināta 
infekcijas riska gadījumā

 Ražotājs: nutrin GmbH
schnaid 36b, 91352 Hallerndorf / Vācija

Licences īpašnieks: innopharm GmbH
Hauptplatz 1, 1. OG, A-7350 Oberpullendorf / Austrija

Izplatītājs Latvijā: siA Unifarma
LV-1024 rīga, Vangažu iela 23
Tālrunis: +371 67514388
e-pasts: info@unifarma.lv
Tīmekļa vietne: www.unifarma.lv

www.medistusantivirus.com

Medistus grafiskā preču zīme un kistosyn vārda preču 
zīme ir “VitaPlus Ltd.” starptautiskās preču zīmes.
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