
Tisztelt Felhasználó!
Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, 
amely fontos információkat tartalmaz a Medistus® 

Antivirus orvostechnikai eszköz használatáról.

Mit tartalmaz a Medistus® Antivirus 
lágypasztilla? 
A Medistus® Antivirus lágypasztilla Kistosyn® 200 kivo-
natot tartalmaz.
A Medistus® Antivirus orvostechnikai eszköz. Hatását 
és biztonságos használatát a 93/42/EGK irányelv szerint 
elvégzett vizsgálatok igazolják.

A Medistus® Antivirus lágypasztilla fô hatása 
A Medistus® Antivirus lágypasztillák megvásárlásá-
val Ön egy növényi alapú hatóanyag-kombinációt 
tartalmazó orvostechnikai eszköz birtokába jutott.  
A Kistosyn® 200 kivonat természetes hatóanyagai 
filmszerû védôréteget képeznek a száj- és a garatnyál-
kahártyán. Ez a filmréteg olyan fizikai (mechanikai) aka-
dályt jelent a légúti fertôzést okozó vírusok és bakté-

riumok számára, amely segít megelôzni behatolásukat 
a szervezet sejtjeibe és így további szaporodásukat is.
A Medistus® Antivirus lágypasztilla növényi hatóanya-
gai támogatják a száj-és garatnyálkahártya természe-
tes védôfunkcióját. A keletkezô filmbevonat fokozza 
a száj- és a garatnyálkahártya nedvességét és ennek 
köszönhetôen a külsô irritációk hatása is jelentôsen 
csökkenhet.
A fizikai hatásmechanizmusának köszönhetôen nem 
alakul ki rezisztencia.

Felhasználási területek
Milyen esetekben lehet használni a Medistus® Antivirus 
lágypasztillákat?
• a garat- és a szájnyálkahártya természetes védô- 

funkciójának támogatására, vírusos és bakteriális  
légúti fertôzések ellen, fizikai akadályképzés révén,

• vírusos és bakteriális eredetû fertôzô és gyulladásos 
légúti megbetegedések megelôzésére, a száj- és ga-
ratnyálkahártyán kiépülô fizikai (mechanikai) akadály-
képzés által.

Adagolási útmutató, a felhasználás  
módja és idôtartama
Mikor, milyen gyakran és mennyi ideig lehet alkal-
mazni a Medistus® Antivirus lágypasztillákat?
• Fokozottan fertôzésveszélyes helyeken.
• Fokozott vírusos és bakteriális fertôzésveszély esetén.
• Felnôttek számára naponta 3-6 alkalommal javasolt a 

lágypasztilla lassú elszopogatása.
• 12 év feletti (és min. 25 kg testsúllyal rendelkezô) 

gyermekek számára naponta 3 alkalommal javasolt a 
lágypasztilla lassú elszopogatása.

• 6 év feletti gyermekeknek napi 1 lágypasztilla lassú 
elszopogatása javasolt.
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Gyermekek számára fulladásveszélyt jelenthet a lágypasz-
tilla, amennyiben a gyermek még nem képes biztonságo-
san elszopogatni azt. Gyermekek esetében fokozottan kell 
ügyelni a helyes használatra. Amennyiben szájon át szed 
gyógyszert, úgy hagyjon 2 óra szünetet a gyógyszer és 
a Medistus® Antivirus bevétele között.

Fontos információ
6 éves kor felett javasolt.

Mellékhatások
Nincs ismert mellékhatás.

Ellenjavallatok
Nincs ismert ellenjavallat.

Gyógyszer kölcsönhatások
A gyógyszer kölcsönhatások elkerülése érdekében kér-
jük, hogy szájon át szedett gyógyszerét 2 óra különb-
séggel vegye be, vagy forduljon orvosához.

Figyelmeztetések és adatok az orvostechnikai 
eszköz felhasználhatóságára vonatkozóan:
A Medistus® Antivirus lágypasztillákat kizárólag  
a dobozon feltüntetett „felhasználható” idôpontig sza-
bad felhasználni.

Kiszerelés és a doboz tartalma:
Eredeti csomagolás 10 db lágypasztillával.

Összetevôk:
Hatóanyag: Kistosyn® 200 kivonat 
Egyéb összetevôk: maltit, szorbit, tisztított víz,  
aszkorbinsav, citromsav, aroma, növényi olaj, sztevia 
kivonat, borsmentaolaj.
Tartósítószert és színezéket nem tartalmaz. 
Cukor-, glutén- és laktózmentes. 

Tárolás:
Száraz, hûvös helyen, max. 25 °C hômérsékleten, 
gyermekektôl elzárva tartandó.

Megsemmisítés:
A termék a normál háztartási hulladékba helyezhetô.

A Medistus® Antivirus lágypasztilla
• védôréteget alkot
• természetes akadályt képez
• segít a megelôzésben

Természetes egészségvédelem fokozottan 
fertôzésveszélyes helyeken.

 Gyártó: Nutrin GmbH
Schnaid 36b, D-91352 Hallerndorf 
Jogtulajdonos: Innopharm GmbH
Hauptplatz 1, A-7350 Oberpullendorf
Forgalmazó: VitaPlus Kft.
H-1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.
www.medistusantivirus.com

A Medistus ábrás védjegy és a Kistosyn szóvédjegy  
a VitaPlus Kft. által bejegyzett nemzetközi védjegyek.

A csomagoláson látható szimbólumok jelentése:
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     Gyártó

     Tárolási hômérséklet
     felsô határa

     Felhasználható

     Kérjük, olvassa el a      
     használati útmutatót

     Gyártási szám

     Száraz helyen tartandó
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