
Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använ-
der Medistus® Antivirus sugtabletter.

Vad är Medistus® Antivirus sugtabletter? 
Medistus® Antivirus sugtabletter innehåller Kistosyn® 
200 extrakt.
Medistus® Antivirus är en medicinteknisk produkt. 
Effekt och säkerhet har testats enligt det europeiska 
medicintekniska direktivet (93/42/EEG).

Huvudsaklig effekt med  
Medistus® Antivirus sugtabletter 
Medistus® Antivirus är en medicinteknisk produkt 
med ett komplex av aktiva innehållsämnen som be-
står av växtbaserade substanser. Med sina naturliga 
aktiva substanser bildar Kistosyn® 200 extraktet en 
skyddande film över munnens och svalgets slem-
hinnor. Denna skyddande barriär skapar en fysisk 
(mekanisk) barriär mot förkylningsvirus och bak-

terier och skyddar mot dess penetration in i krop-
pens celler för vidare spridning.
Med sina naturliga aktiva substanser ger Kistosyn® 
200 extraktet en barriär på munnens och sval-
gets slemhinnor genom att bilda en skyddande 
film. Detta ger en märkbar reduktion av utifrån 
kommande irritationsfaktorer. Dessutom skyddar 
Kistosyn® 200 extraktet mot inflammationer i 
munnens slemhinna och därmed lindras hosta och 
torrhosta.
På grund av den fysiska verkningsmekanismen är 
resistensutveckling inte möjlig.
 
Användningsområden
I vilka situationer ska Medistus® Antivirus användas?
• För att fysiskt stärka den naturliga barriären i mun-

nens och svalgets slemhinna mot infektiösa förkyl-
ningsvirus och bakterier.

• För förebyggande av infektiös och inflammatorisk 
luftvägssjukdom av olika ursprung, genom den fy-
siska (mekaniska) barriärbildningen på slemhinnan i 
svalget.

• För lindring av hosta och torrhosta.
• Fungerar även vid de första tecknen på irritation i 

halsen. 

Doseringsanvisningar,  
typ och varaktighet av användning
När, hur ofta och hur länge ska Medistus® Antivirus 
användas?
• För skydd vid ökad risk för luftvägsinfektion av viralt 

och bakteriellt ursprung.
• Även vid de första tecknen på irritation i halsen.
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• Vuxna: Lös sakta upp en sugtablett i munnen 3 till 6 
gånger per dag.

• Barn äldre än 12 år (och över 25 kg): Lös sakta upp 
en sugtablett i munnen 3 gånger per dag.

• Barn äldre än 6 år : Lös sakta upp en sugtablett i 
munnen 1 gång per dag.

Sugtabletterna kan vara en kvävningsrisk för små barn 
då de kan vara svåra att lösa upp i munnen. Ta därför 
särskild hänsyn till detta.
Bör ej kombineras med orala läkemedel inom 4 tim-
mar från intagandet av Medistus® Antivirus. 
Om förbättring inte uppstår inom 2-3 dagar efter 
behandlingen startat eller om symtomen förvärras 
(t.ex. vid uppkomst av feber över 38°C) ska läkare 
kontaktas.

Observera
Förvaras utom räckhåll för små barn. Lämplig för barn äld-
re än 6 år. Även lämplig för gravida och ammande kvinnor.

Biverkningar
Det finns inga kända biverkningar.

Kontraindikationer
Det finns inga kända kontraindikationer.

Interaktioner
För att undvika interaktion med orala läkemedel, bör 
du ta dem med 4 timmars mellanrum eller konsultera 
din läkare.

Information angående den  
medicintekniska produktens hållbarhet
Medistus® Antivirus sugtabletter kan användas fram 
till och med „bäst före” datumet på förpackningen.

Form och innehåll
Förpackning med 10 sugtabletter.

Innehåll
Aktiv substans: Kistosyn® 200 extrakt. 
Övrigt innehåll: maltitol, sorbitol, renat vatten, askorbin-
syra, citronsyra, arom, medellånga triglycerider (kokos-
nötolja/palmkärnolja), steviaextrakt, pepparmyntolja.
Utan konserveringsmedel och färgämnen. Socker-, 
gluten- och laktosfri. 

Förvaring
Förvaras på en sval, torr plats och skyddas från ljus.

Avfallshantering
Produkten sorteras som vanligt hushållsavfall.

Medistus® Antivirus sugtabletter
• Verkar som skyddande film
• Skapar en naturlig barriär
• Hjälper till förebyggande och lindrande 

vid infektion
• Lindrar hosta och torrhosta

Naturligt skydd för hälsan vid ökad 
infektionsrisk

 Tillverkare: Nutrin GmbH
Schnaid 36b, 91352 Hallerndorf / Tyskland

Licensinnehavare: Innopharm GmbH
Hauptplatz 1, 1. OG, A-7350 Oberpullendorf / Österrike

Svensk distributör: Nutrinovate AB
Lahällsvägen 48, 183 30, Täby, Sverige
Tel: +46 8-334060
Web: www.nutrinovate.se

The Medistus figurative trademark and the Kistosyn 
word trademark are registered international trade-
marks of Vitaplus Ltd.
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