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Prieš pradedant vartoti Medistus® Antivirus pastiles, 
prašome įdėmiai perskaityti vartojimo instrukciją.

Kas yra Medistus® Antivirus pastilės?
Medistus® antivirus pastilių sudėtyje yra  Kistosyn® 
200 ekstrakto.
Medistus® antivirus yra medicinos prietaisas. Jo efek-
tyvumas ir sauga patikrinti remiantis tarybos direktyva 
dėl medicinos prietaisų (93/42/eeB).

Pagrindinis Medistus® Antivirus  
pastilių poveikis  
Medistus® antivirus yra medicinos prietaisas su veikliųjų 
sudedamųjų dalių kompleksu, kurio sudėtyje yra augali-
nės kilmės medžiagų. Kistosyn® 200 ekstraktas, dėl sudė-
tyje esančių natūralių veikliųjų medžiagų, burnos ir ryklės 
gleivinėje suformuoja apsauginį sluoksnį. Šis apsauginis 
barjeras sukuria fizinę (mechaninę) apsaugą nuo virusų ir 
bakterijų, sukeliančių kvėpavimo takų infekcijas, neleidžia 
jiems įsiskverbti į organizmo ląsteles ir toliau daugintis.

Kistosyn® 200 ekstraktas savo natūralių veikliųjų medžia-
gų pagalba palaiko barjerą burnos ir ryklės gleivinėse, 
padengdamas jas natūraliu sluoksniu. dėl šios priežasties 
sumažėja išorinių dirgiklių kiekis. Be to, Kistosyn® 200 
ekstraktas palaiko burnos ir ryklės gleivinės apsaugą nuo 
uždegimų, taip palengvindamas kosulį ir sausą kosulį. 
dėl šio fizinio poveikio atsparumas preparatui atsirasti 
negali. 

Taikymo sritys 
Kada galima vartoti Medistus® Antivirus?
•	 siekiant fizinėmis priemonėmis palaikyti natūralią 

burnos ir ryklės gleivinės barjero funkciją, apsau-
gančią kvėpavimo takus nuo virusinių ir bakterinių 
infekcijų. 

•	 norint išvengti virusinės ir bakterinės kilmės oru 
plintančių infekcinio ir uždegiminio pobūdžio su-
sirgimų, sukuriant fizinį (mechaninį) barjerą ryklės 
gleivinėje.

•	 siekiant palengvinti kosulį ir sausą kosulį. 
•	 taip pat tinka vartoti pasireiškus pirmiesiems ger-

klės perštėjimo požymiams.

Kada, kaip ir kiek vartoti Medistus® Antivirus?
•	 siekiant apsisaugoti esant padidėjusiai virusinės ir bak-

terinės kilmės oru plintančios infekcijos rizikai.
•	 pasireiškus pirmiesiems gerklės perštėjimo požy-

miams. 
•	 suaugusiesiems: rekomenduojama vartoti po 1 pastilę 

3-6 kartus per dieną. 
•	 Vyresniems nei 12 metų vaikams (kurių svoris didesnis 

kaip 25 kg): rekomenduojama vartoti po 1 pastilę 3 
kartus per dieną. 

•	 Vyresniems nei 6 metų vaikams: rekomenduojama 
vartoti po 1 pastilę 1 kartą kartą per dieną.

VARTOJIMO INSTRUKCIJA



pastiles rekomenduojama lėtai sučiulpti.
Jei mažiems vaikams pastilių sučiulpti nepavyksta, jos 
gali sukelti užspringimo riziką. prašome skirti ypatingą 
dėmesį pastiles vartojant mažiems vaikams. 
Jei vartojate per burną vartojamų vaistų, tarp varto-
jimų darykite 2 valandų pertrauką. Jei per 2-3 dienas 
nuo gydymo pradžios būklė nepradeda gerėti arba 
simptomai pasunkėja (pavyzdžiui, pasireiškia aukš-
tesnė, nei 38 °c temperatūra), prašome pasitarti su 
gydytoju.

Dėmesio! 
Laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Me-
dicinos prietaisas tinkamas vartoti vyresniems nei 6 
metų vaikams, nėščioms moterims bei žindyvėms.

Šalutinis poveikis
Šalutinis poveikis nežinomas.

Kontraindikacijos
Kontraindikacijos nežinomos.

Sąveikos 
Jei vartojate per burną vartojamų vaistų, tarp vartoji-
mų darykite 2 valandų pertrauką. Kad išvengtumėte 
sąveikų pasitarkite su gydytoju.

Pastabos ir informacija dėl medicinos  
priemonės galiojimo laiko 
Medistus® antivirus pastilės tinkamos vartoti iki ant 
dėžutės pažymėtos „Geriausias iki“ datos.

Pakuotė
originalioje pakuotėje yra 10 pastilių. 

Sudedamosios dalys
Veikliosios sudedamosios dalys: Kistosyn® 200 ekstrak-
tas. Kitos sudedamosios dalys: maltitolis, sorbitolis, 
išgrynintas vanduo, askorbo rūgštis, citrinų rūgštis, 
kvapioji medžiaga, augalinis aliejus, stevijos ekstraktas, 
pipirmėčių aliejus.
 

sudėtyje nėra konservantų, dažiklių, cukraus, glitimo 
ir laktozės.

Laikymo sąlygos
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °c temperatūroje, sau-
soje, tamsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Atliekų tvarkymas
produktą galima išmesti kartu su įprastomis buitinė-
mis atliekomis. 

Medistus® Antivirus pastilės  
• veikia kaip apsauginis sluoksnis
• sukuria natūralų barjerą
• padeda užkirsti kelią infekcijai bei ją palengvinti
• palengvina kosulį ir sausą kosulį

Natūrali sveikatos apsauga, esant padidėjusiai 
infekcijos rizikai 

 Gamintojas. nutrin GmbH
schnaid 36b, 91352 Hallerndorf, Vokietija

Licencijos turėtojas. innopharm GmbH
Hauptplatz 1, 7350 oberpullendorf, austrija

Platintojas Lietuvoje. UaB „Litfas“
Vytauto g.6, Lt-55175 Jonava, Lietuva
tel: (8 37) 330664
e-paštas:litfas@litfas.lt
www.vaistas.lt
www.medistusantivirus.com
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