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Návod na použitie 

 

 

Aspecton
®
 Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli 

Lišajník islandský 

 

Pre deti vo veku od 1 roka 

 

 

Milá používateľka, milý používateľ, 

pozorne si prečítajte, prosím, celý návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie 

o tom, na čo máte dbať pri používaní tejto zdravotníckej pomôcky. Ak máte akékoľvek 

otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. 

 

 

Čo Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli obsahuje? 

 

100 ml sirupu obsahuje 11,12 g tekutého výťažku z lišajníka islandského (Lichen islandicus) 

(1:1). 

 

Ďalšie zložky: 

Sorban draselný (E202), roztok maltitolu (E965), kyselina citrónová bezvodá (E330), 

hydroxyetylcelulóza, makrogolglycerolhydroxystearát, propylénglykol (E1520), sukralóza 

(E955), medová aróma, čistená voda. 

 

Neobsahuje alkohol a cukor. Neobsahuje lepok a laktózu. 

 

 

Kedy sa používa Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli? 

 

Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli je sirup, ktorý sa používa pri podráždení 

slizníc ústnej dutiny a hrdla a s tým súvisiacim suchým a dráždivým kašľom. 

 

Zložky lišajníka islandského (Lichen islandicus) vytvárajú ochrannú vrstvu na slizniciach 

ústnej dutiny a hrdla. Podráždené sliznice sú tak chránené pred vonkajším napadnutím, čím sa 

zabráni vzniku kašľa. 

 

Utišujúce pôsobenie sa dosahuje vysokým podielom slizovitých látok vo výťažku lišajníka 

islandského. Tieto látky zabraňujú vysušovaniu slizníc viazaním vody na ich povrchu.  

 

Buďte opatrný pri používaní Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli 

 

Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli sa nesmie používať pri precitlivenosti na 

ktorúkoľvek zo zložiek. 

 

Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli nie je vhodný pre deti do 1 roka. 

 

Táto zdravotnícka pomôcka obsahuje roztok maltitolu. Ak vám váš lekár povedal, že 

neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tejto zdravotníckej 

pomôcky.                   
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10 ml obsahuje 3,43 g maltitolu, čo zodpovedá približne 0,29 chlebových jednotiek. Ak 

musíte dodržiavať diabetickú diétu, vezmite to do úvahy. Kalorická hodnota roztoku maltitolu 

je 2,3 kcal/g. Maltitol môže mať mierny laxatívny účinok. 

 

Makrogolglycerolhydroxystearát môže vyvolať žalúdočné ťažkosti a hnačku. 

 

O použití tejto zdravotníckej pomôcky počas tehotenstva a dojčenia nie sú k dispozícii žiadne 

postačujúce štúdie. Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli sa preto má počas 

tehotenstva a dojčenia používať iba po konzultácii s lekárom. 

 

Ako sa používa Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli 

 

Deti vo veku 1-4 roky užívajú 5 ml 1-2-krát denne, deti vo veku 5-10 rokov užívajú 10 ml 

dvakrát denne a deti a dospievajúci vo veku 11-16 rokov užívajú 10 ml 3-4-krát denne. 

 

Balenie obsahuje dávkovaciu striekačku pre presné dávkovanie. 

 

Pokyny na použitie dávkovacej striekačky: 

 

 1.    2.    3.    4.        

 

1. Vložte dávkovaciu striekačku do otvorenej fľašky a zatlačte ju smerom dole, kým pevne 

nezapadne. Piest striekačky musí byť pritom zasunutý v striekačke nadoraz. 

2. Otočte fľašku opatrne dnom hore a pomocou dávkovacej striekačky pomaly naberte sirup 

tak, že piest vytiahnete na požadovanú značku. 

3. Znovu otočte fľašku a opatrným otáčaním vytiahnite striekačku z hrdla fľašky. Fľašku 

znovu zatvorte. 

4. Užite sirup tak, že striekačku pomaly vyprázdnite proti vnútornej stene líca, alebo ho užite 

pomocou lyžičky. 

5. Po použití vytiahnite piest zo striekačky, jednotlivé časti umyte teplou vodou a striekačku 

vysušte. 

 

Upozornenie pre diabetikov: 

10 ml zodpovedá 0,29 BU (chlebových jednotiek/výmenných sacharidových jednotiek). 

 

Nejedzte a nepite priamo po užití Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli, 

pretože to odstráni ochrannú vrstvu na slizniciach ústnej dutiny a hrdla. 

 

Ako dlho smiete používať Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli? 

 

Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 3 dni bez zlepšenia, musíte sa obrátiť na lekára. 

 

Aké pokyny ohľadne času použiteľnosti a uchovávania sa musia dodržiavať? 
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Dátum exspirácie neotvorenej fľašky je vytlačený na škatuľke a štítku. Po tomto dátume už 

toto balenie nepoužívajte. 

 

Po prvom otvorení fľašky zdravotnícku pomôcku spotrebujte do 6 mesiacov. 

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.  

 

V akých veľkostiach balenia je Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli 

 k dispozícii? 

 

Aspecton Junior Sirup pri suchom a dráždivom kašli je k dispozícii vo fľaškách obsahujúcich 

100 ml sirupu. 

 

Ku každému baleniu je priložená dávkovacia striekačka (CE označenie zdravotníckej 

pomôcky 0120). 

 

 

Výrobca 

 

Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstr. 2, 53783 Eitorf, Nemecko 

Tel.: +49 (0)2243 / 87-0, fax: +49 (0)2243 / 87-175 

e-mail: info@krewelmeuselbach.de 

 

 

Dátum revízie textu: 

Marec 2016 

 

 

[CE označenie] 

 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 

 


