Prospect

antitusiv
Mușchi islandez
Pentru copii cu vârsta peste 1 an
Stimată pacientă, stimate pacient,
Vă rugăm citiţi cu atenţie acest prospect deoarece
conţine informaţii importante de care să țineți
seama când utilizați acest dispozitiv medical. Dacă
aveţi întrebări, vă rugăm adresaţi-vă medicului sau
farmacistului.

Ce conține Aspecton® Junior antitusiv
100 ml lichid conțin 11,12 g extract fluid de Lichen
islandicus (1:1)
Alte ingrediente:
Sorbat de potasiu, maltitol soluție, acid citric anhidru,
hidroxietilceluloză, macrogolglicerol
hidroxistearat, propilenglicol, sucraloză, aromă de
miere, apă purificată.

10 ml conțin 3,43 g maltitol, echivalent a aproximativ
0,29 unități de pâine. Trebuie să țineți cont de aceasta
dacă urmați un regim alimentar pentru diabetici.
Valoarea calorică este de 2,3 kcal / g maltitol.
Maltitolul poate avea un ușor efect laxativ.
Macrogolglicerol hidroxistearat poate provoca
disconfort gastric și diaree.
Nu sunt disponibile studii adecvate cu privire la
utilizarea acestui produs în timpul sarcinii și alăptării.
Prin urmare, Aspecton® Junior antitusiv nu ar trebui
să fie utilizat în timpul sarcinii și alăptarii decât după
ce ați consultat medicul.

Cum se utilizează Aspecton® Junior
antitusiv

Fără alcool, fără zahăr, fără gluten și fără lactoză.

Copii cu vârsta între 1 și 4 ani iau 5 ml de 1-2 ori pe zi
Copii cu vârsta între 5 și 10 ani iau 10 ml de 2 ori pe zi
Copii și adolescenți cu vârsta între 11 – 16 ani iau 10
ml de 3 – 4 ori pe zi

Când se administrează Aspecton® Junior
antitusiv?

Ambalajul este prevăzut cu o seringă dozatoare
pentru o dozare precisă.

Aspecton® Junior antitusiv este un sirop utilizat
pentru iritația membranei mucoase care căptușește
cavitatea bucală și gâtul și pentru tusea uscată
iritativă asociată.

Recomandări privind utilizarea seringii dozatoare:

Ingredientele din mușchiul islandez (Lichen islandicus)
formează un strat protector pe mucoasa cavității
bucale și faringiene (membranele mucoasei). Acesta
protejează membranele mucoase suprasolicitate de
stimuli externi și previne declanșarea tusei.
Efectul calmant se datorează proporției ridicate de
substanțe mucilaginoase conținute în extractul de
mușchi islandez. Acestea împiedică membranele
mucoase să se usuce, prin legarea apei la suprafața lor.

Aveți grijă când utilizați Aspecton® Junior
antitusiv

1. Îndepărtați capacul flaconului și
introduceți seringa dozatoare în
flacon, până când aceasta stă fixă.
Pistonul seringii trebuie să fie introdus
complet în seringă.
2. Întoarceți flaconul cu grijă cu
deschiderea în jos și aspirați ușor
lichidul în seringa dozatoare, trăgând
pistonul până la marcajul solicitat de
pe seringă.
3. Întoarceți flaconul în poziția inițială și
scoateți cu grijă seringa prin răsucire
din flacon. Închideți flaconul cu
capacul după scoaterea seringii.

Nu utilizați Aspecton® Junior antitusiv dacă sunteți
alergic (hipersensibil) la oricare dintre ingrediente.
Aspecton® Junior antitusiv nu se administrează
copiilor cu vârsta mai mică de 1 an.

4. Administrați siropul fie direct din
seringă, prin golirea conținutului
seringii încet în gură, în zona
interioară a obrazului, fie prin golirea
conținutului seringii într-o lingură.

Acest produs conține maltitol soluție. Dacă medicul
dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă
la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi
înainte de a lua acest produs.

5. După utilizare, trageți pistonul din
cilindrul seringii, curățați piesele
seringii cu apă caldă și apoi lăsați-le să
se usuce.

Notă pentru pacienții diabetici:
10 ml corespund la 0,29 unități de pâine (unități
glucidice).
Este indicat să nu mâncați sau să beți imediat după
administrarea de Aspecton® Junior antitusiv deoarece
acest lucru îndepărtează stratul protector de la nivelul
membranelor mucoase ale cavității bucale și ale
gâtului.

Cât timp se administrează Aspecton®
Junior antitusiv?
Dacă simptomele persistă mai mult de 3 zile, fără
nicio ameliorare, trebuie consultat medicul.

Ce termen de valabilitate și ce instrucțiuni
de depozitare trebuie să fie respectate?
Data de expirare a flaconului neînceput este
imprimată pe cutie și pe eticheta flaconului. Nu
utilizați produsul după această dată.
După prima deschidere a flaconului, utilizați produsul
în maxim 6 luni.
A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

În ce mărime de ambalaj este disponibil
Aspecton® Junior antitusiv?
Aspecton® Junior antitusiv este disponibil în flacoane
care conțin 100 ml.
Fiecare ambalaj este livrat cu o seringă de dozare
(marcaj CE pentru dispozitive medicale 0120).
Producător

Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstr. 2, 53783 Eitorf
Tel: +49 (0)2243 / 87-0, Fax: +49 (0)2243 / 87-175
e-mail: info@krewelmeuselbach.de
Data ultimei revizuiri a informațiilor
Martie 2016

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

3204071636 RO

