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Před užitím pastilek Medistus® Antivirus si prosím 
pečlivě přečtěte návod k použití.

Co jsou Medistus® Antivirus pastilky? 
Medistus® antivirus pastilky obsahují extrakt kistosyn® 

200.

Medistus® antivirus je zdravotnický prostředek. Účin-

nost a bezpečnost byly testovány podle evropské směr-

nice o zdravotnických prostředcích (93/42/eHs).

Hlavní účinek Medistus® Antivirus pastilky 
Zakoupením Medistus® antivirus jste získali zdravot-

nický prostředek s aktivním komplexem obsahujícím 

rostlinné látky. extrakt kistosyn® 200 vytváří prostřed-

nictvím svých přírodních účinných látek ochranný 

film na sliznici v ústech a hltanu. tato ochranná bari-

éra vede k fyzikální (mechanické) ochraně proti virům  

a bakteriím, které způsobují respirační infekce, a tím  

napomáhá  zabránit jejich pronikání do tělesných  

buněk a jejich dalšímu šíření.

Medistus® antivirus pastilky podporují prostřednictvím 

svých přírodních účinných látek bariérovou funkci slizni-

ce dutiny ústní a hltanu tím, že na nich vytvářejí ochran-

ný film. v důsledku toho se sliznice úst a hltanu zvlhčí a 

vnější dráždění může být významně sníženo. 

vzhledem k tomuto fyzikálnímu účinku není možný 

vznik rezistence.

Oblasti použití
V jakých případech se má Medistus® Antivirus podávat?
•	 k podpoře, pomocí fyzikálních prostředků, přirozené 

bariérové funkce sliznice úst a hltanu proti virům a 

bakteriím, které infikují dýchací cesty. 

•	 k prevenci infekčních a zánětlivých onemocnění dý-

chacích cest virového a bakteriálního původu tvor-

bou fyzikální (mechanické) bariéry na sliznici hltanu.

Pokyny pro dávkování, způsob a dobu aplikace
Kdy, jak často a jak dlouho má být Medistus® Antivirus 
podáván?
•	 v případě vystavení se infekcím.    

•	 k ochraně při zvýšeném riziku infekce dýchacích cest 

virového a bakteriálního původu.

•	 dospělí: třikrát až šestkrát denně nechat pastilku po-

malu rozpustit v ústech.

•	 děti starší 12 let (a nejméně 25 kg tělesné hmotnos-

ti): třikrát denně nechat pastilku pomalu rozpustit  

v ústech.

•	 děti starší 6 let: Jedenkrát denně nechat pastilku po-

malu rozpustit v ústech.

pastilky mohou představovat riziko udušení pro malé děti, 

pokud je nedokážou rozpustit v ústech. věnujte zvýšenou 

pozornost při podávání malým dětem. v případě, že uží-

váte léky perorálně (ústy), je potřeba zachovat časový od-

stup 2 hodin mezi použitím přípravku Medistus® antivirus  

a perorálně podaným lékem.

NÁVOD K POUŽITÍ
Upozornění
vhodné pro děti starší 6 let.

Vedlejší účinky
nejsou známy žádné vedlejší účinky.

Kontraindikace
nejsou známy žádné kontraindikace.

Interakce
aby se zabránilo případným interakcím s léky podáva-

nými perorálně (ústy), ponechejte mezi jednotlivými 

podáními časový odstup 2 hodiny nebo se poraďte se 

svým lékařem.

Poznámky a informace o trvanlivosti zdravotnického 
prostředku
Medistus® antivirus pastilky se mohou užívat až do data 

spotřeby vyznačeného na krabičce.

Balení
Jeden blistr s 10 pastilkami.

Složení
aktivní složka: extrakt kistosyn® 200. 

další složky: maltitol, sorbitol, čištěná voda, kyselina 

askorbová, kyselina citronová, aroma, rostlinný olej, ex-

trakt stévie, olej máty peprné.

Bez konzervačních látek a bez barviv. 

Bez cukru, lepku a laktózy. 

Uchovávání
skladujte na chladném a suchém místě při teplotě do 

25 °c.  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Pokyny k likvidaci
výrobek lze likvidovat spolu s běžným domovním od-

padem.

Medistus® Antivirus pastilky
•	 působí jako ochranný film
•	 vytváří přirozenou bariéru
•	 působí preventivně

Přirozená ochrana zdraví při zvýšeném riziku in-
fekce.

 Výrobce: nutrin GmbH

schnaid 36b, d-91352 Hallerndorf, německo 

Vlastník licence: innopharm GmbH

Hauptplatz 1, a-7350 oberpullendorf, rakousko

Distributor v České republice:  
s&d pharma cZ, spol. s r.o.

písnická 22, 142 00 praha, Česká republika

www.medistusantivirus.com

obrazová ochranná známka Medistus® a slovní ochran-

ná známka kistosyn® jsou registrované mezinárodní 

ochranné známky společnosti vitaplus Ltd.
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