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NÁVOD NA POUŽITIE
Pred použitím pastiliek Medistus® Antivirus si prosím 
pozorne prečítajte návod na použitie.

Čo sú Medistus® Antivirus pastilky? 
Medistus® antivirus pastilky obsahujú extrakt kistosyn® 

200.

Medistus® antivirus je zdravotnícka pomôcka. Účinnosť 

a bezpečnosť boli testované podľa európskej smernice 

o zdravotníckych pomôckach (93/42/eHs).

Hlavný účinok Medistus® Antivirus pastiliek 
Zakúpením Medistus® antivirus ste získali zdravotnícku 

pomôcku s aktívnym komplexom obsahujúcim rastlin-

né látky. extrakt kistosyn® 200 vytvára prostredníctvom 

svojich prírodných aktívnych zložiek na sliznici v ústach 

a hltane ochranný film. táto ochranná bariéra vedie k 

fyzikálnej (mechanickej) ochrane proti vírusom a bakté-

riám, ktoré spôsobujú respiračné infekcie a napomáha 

tým zabrániť ich prenikaniu do telesných buniek a ich 

ďalšiemu množeniu.

Medistus® antivirus  pastilky podporujú prostredníc-

tvom svojich prírodných aktívnych zložiek bariérovú 

funkciu sliznice ústnej dutiny a hltana tým, že na nich 

vytvára ochranný film. v dôsledku toho sa sliznica úst 

a hltana zvlhčí a vonkajšie dráždenie sa tak môže vý-

znamne znížiť. vzhľadom k tomuto fyzikálnemu účinku 

nie možný rozvoj rezistencie.

Oblasti použitia
V akých prípadoch sa má Medistus® Antivirus podávať?
•	 na podporu, pomocou fyzikálnych prostriedkov, pri-

rodzenej bariérovej funkcie sliznice úst a hltana proti 

vírusom a baktériám, ktoré infikujú dýchacie cesty.

•	 na prevenciu infekčných a zápalových ochorení dý-

chacích ciest vírusového a bakteriálneho pôvodu 

vytvorením fyzikálnej (mechanickej) bariéry na sliznici 

hltana.

Pokyny pre dávkovanie, spôsob a dobu podá-
vania
Kedy, ako často a ako dlho sa má Medistus® Antivirus 
podávať?
•	 v prípade vystaveniu sa infekciám. 

•	 na ochranu pri zvýšenom riziku infekcie dýchacích 

ciest vírusového a bakteriálneho pôvodu.

•	 dospelí: trikrát až šesťkrát denne nechať pastilku po-

maly rozpustiť v ústach.

•	 deti staršie ako 12 rokov (a najmenej 25 kg telesnej 

hmotnosti): trikrát denne nechať pastilku pomaly roz-

pustiť v ústach.

•	 deti staršie ako 6 rokov: Jedenkrát denne nechať pas-

tilku pomaly rozpustiť v ústach.

pastilky môžu pre malé deti predstavovať riziko zadusenia, 

keď ich nedokážu rozpustiť v ústach. Buďte zvlášť opatrný 

v prípade malých detí. v prípade perorálneho (cez ústa) 

užívania liekov je potrebné zachovať časový odstup 2 ho-

diny medzi použitím Medistus® antivirus a perorálne po-

daným liekom.

Upozornenie
vhodné pre deti staršie ako 6 rokov.

Vedľajšie účinky
nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.

Kontraindikácie
nie sú známe žiadne kontraindikácie.

Interakcie
aby sa zabránilo prípadným interakciám, v prípade pe-

rorálneho užívania liekov nechajte medzi jednotlivými 

užitiami časový odstup 2 hodiny, alebo sa poraďte so 

svojim lekárom.

Poznámky a informácie o trvanlivosti zdravotníckej 
pomôcky
Medistus® antivirus pastilky sa môžu užívať do dátumu 

spotreby vyznačenom na krabičke.

Balenie
Jeden blister s 10 pastilkami.

Zloženie
aktívna zložka: extrakt kistosyn® 200.

Ďalšie zložky: maltitol, sorbitol, čistená voda, kyselina 

askorbová, kyselina citrónová, aróma, rastlinný olej, ex-

trakt stévie, olej mäty piepornej.

Bez konzervačných látok a bez farbív. 

Bez cukru, lepku a laktózy. 

Uchovávanie
skladujte na chladnom a suchom mieste pri teplote do 

25 °c.  Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Pokyny na likvidáciu
výrobok sa môže likvidovať spolu s bežným domovým 

odpadom.

Medistus® Antivirus pastilky
•	 pôsobia ako ochranný film
•	 vytvárajú prirodzenú bariéru
•	 pôsobí preventívne

Prirodzená ochrana zdravia pri zvýšenom riziku 
infekcie.

 Výrobca: nutrin GmbH

schnaid 36b, d-91352 Hallerndorf, nemecko 

Vlastník licencie: innopharm GmbH

Hauptplatz 1, a-7350 oberpullendorf, rakúsko

Distribútor v Slovenskej republike:  
s&d pharma cZ, spol. s r.o.

písnická 22, 142 00 praha, Česká republika

www.medistusantivirus.com

obrazová ochranná známka Medistus® a slovná ochran-

ná známka kistosyn® sú registrované medzinárodné 

ochranné známky spoločnosti vitaplus Ltd.
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