
Medistus® Antivirus Honey & Lemon lágy-
pasztilla Kistosyn® 200-kivonattal.
Vírusos és bakteriális eredetű, fertőző és gyul-
ladásos légúti megbetegedések megelőzésére – 
fizikai (mechanikai) akadályképzéssel a száj- és 
garatnyálkahártyán.

Felnőttek és tizenévesek, illetve 6 éves és idő- 
sebb gyermekek részére.

Tisztelt Felhasználó!
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati 
útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz, 
amelyeket a termék használatakor szem előtt 
kell tartania. Kérdés esetén, kérjük, forduljon ke-
zelőorvosához, gyógyszerészéhez.

Mit tartalmaz a Medistus® Antivirus Honey & 
Lemon lágypasztilla?
Egy lágypasztilla 840 mg Kistosyn® 200-kivona-
tot tartalmaz (melynek összetevői: gumiarábikum, 
mediterránbodorrózsa [Cistus creticus]-kivonat, 
illatosrutalevél [Agathosma betulina]-kivonat, 
kínaiszederlevél [Rubus chingii var. suavissimus]-
kivonat).
Egyéb összetevők: maltodextrin, maltit, szorbit, 
aszkorbinsav, citromsav, citromaroma, mézaro-
ma, közepes láncú trigliceridek, sztéviakivonat, 
borsmentaolaj, tisztított víz.

Mikor használja a Medistus® Antivirus Honey 
& Lemon lágypasztillát?
A lágypasztillák használata vírusos és bakteri-
ális eredetű, fertőző és gyulladásos légúti meg-
betegedések megelőzésére ajánlott – fizikai 
(mechanikai) akadályképzéssel a száj- és garat-
nyálkahártyán.

A Medistus® Antivirus Honey & Lemon lágy-
pasztillában jelen levő Kistosyn® 200-kivonat 
természetes hatóanyagai filmszerű védőréteget 
képeznek a száj- és a garatnyálkahártyán. Ez a 
védőréteg olyan fizikai (mechanikai) akadályt 
jelent a légúti fertőzést okozó vírusok és bakté-
riumok számára, amely segít megelőzni a szer-
vezet sejtjeibe történő behatolásukat és további 
szaporodásukat.

Mely esetekben szükséges kürültekintően el-
járni a Medistus® Antivirus Honey & Lemon 
lágypasztilla használata során?
Ne használja a Medistus® Antivirus Honey & 
Lemon lágypasztillát, ha allergiás (túlérzékeny) 
a mediterrán bodorrózsára, az illatos ruta leve-
lére, a kínai szeder levelére, a gumiarábikumra, a 
borsmentaaromára, vagy a jelen orvostechnikai 
eszköz bármely más összetevőjére.
A lágypasztillák használata gyermekek esetén 
kizárólag 6 éves kortól javasolt.
A lágypasztillák gyermekek számára fulladásve-
szélyt jelenthetnek, ha a gyermek még nem képes 
a lágypasztillát biztonságosan elszopogatni. Gyer-
mekek esetében különös gondossággal kell eljárni.
A Medistus® Antivirus Honey & Lemon lágy-
pasztilla egyenként 0,5 g maltitot és 0,4 g szorbi-
tot tartalmaz. Ha kezelőorvosa arról tájékoztatta 
Önt, hogy bizonyos cukrokkal szemben intole-
rancia áll fenn Önnél (a termék cukoralkoholokat 
tartalmaz), az orvostechnikai eszköz használata 
előtt forduljon kezelőorvosához.
A szorbit gyomor- és bélrendszeri diszkomfort-
érzést okozhat, és enyhén hashajtó hatású lehet.
A Medistus® Antivirus Honey & Lemon lágy-
pasztilla mentolt és cineolt tartalmaz az illatos- 
rutalevél-kivonat összetevőjeként.
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Használható a Medistus® Antivirus Honey & 
Lemon lágypasztilla terhesség és szoptatás 
alatt?
Megfelelő adatok hiányában a termék használata 
terhesség és szoptatás alatt nem ajánlott.

Hogyan használja a Medistus® Antivirus 
Honey & Lemon lágypasztillát?
Adagolás:
Felnőttek számára egy lágypasztilla lassú elszo-
pogatása javasolt, napi 3-6 alkalommal.
12 év feletti (és legalább 25 kg testsúllyal ren-
delkező) gyermekek számára egy lágypasztilla 
lassú elszopogatása javasolt, napi 3 alkalommal.
6 év feletti gyermekeknek napi egy lágypasztilla 
lassú elszopogatása javasolt.

Kölcsönhatások más orvostechnikai eszkö-
zökkel és egyéb interakciók
A gyógyszerkölcsönhatások elkerülése érdeké-
ben hagyjon 2 óra szünetet a bevételek között, 
vagy forduljon orvoshoz.

Lehetséges mellékhatások
Nincs ismert mellékhatás.

Túladagolás
A Medistus® Antivirus Honey & Lemon lágy-
pasztilla túladagolása a lágypasztilla cukorhe-
lyettesítő (szorbit és maltit) összetevői miatt 
hashajtó hatású lehet.

Amennyiben a Medistus® Antivirus Honey & 
Lemon lágypasztilla használatának megkezdé-
sét követő 2-3 napon belül nem tapasztal javu-
lást, vagy a tünetek jelentősen rosszabbodnak 
(pl. láz esetén), forduljon orvoshoz.

A tárolásra és az eltarthatóságra vonatkozóan 
milyen utasításokat kell figyelembe venni?
A lejárati dátum a kartondobozon és a bliszteren 
van feltüntetve. Ne használja a csomag tartalmát 
a dátum után.

Száraz helyen tárolandó. Ne tárolja 
25°C feletti hőmérsékleten!

A Medistus® Antivirus Honey & Lemon lágy-
pasztilla a normál háztartási hulladékba helyez-
hető.

Milyen kiszerelésben kapható a Medistus®  
Antivirus Honey & Lemon lágypasztilla?
Dobozonként 10 db lágypasztilla.
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