
Használati útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, mert az optimális hatás érdekében 
elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerinti alkalmazása.
Amennyiben bizonytalan vagy további kérdési vannak, kérdezze meg kezelőorvosát vagy 
gyógyszerészét.

Mire való a Halset torokspray?

A szájüreg és a torok nyálkahártyája irritáció-
nak lehet kitéve a hideg, szennyezett illetve 
száraz belélegzett levegőtől. Mindez ered-
ményezhet rekedtséget, torokfájást vagy 
nyelési nehézséget, melyek a megfázás 
első jelei is lehetnek.

A Halset torokspray nedvesíti és ápolja 
a szájüreg és a torok nyálkahártyáját. Az 
összetevők védő filmréteget képezve nyug-
tatják az irritált nyálkahártyát és elősegítik 
annak regenerációját, ezáltal csökkentve a 
rekedtség-érzetet, csillapítva a torokfájást 
és könnyítve a nyelést.

Mit tartalmaz a Halset torokspray? 
A Halset torokspray a következő összete-
vőket tartalmazza: pantenol, benzalkónium-
klorid (tartósítószer), anetol, borsmenta olaj, 
poliszorbát 20, nátrium-ciklamát, propilén-
glikol, kálium-foszfát, nátrium-foszfát, tisz-
tított víz.

1 bepermetezett adag 0,14 ml oldatnak felel 
meg.

Kiszerelés
30 ml oldat

A Halset torokspray alkohol- és cukormen-
tes, valamint pH semleges készítmény.

Mit kell tudni a Halset torokspray alkal-
mazásának megkezdése előtt?

Ne alkalmazza a Halset toroksprayt
– bármely összetevővel szembeni túlérzé-

kenység esetén,
– 3 éves életkor alatti gyermekek eseté-

ben, mivel fennáll az oldat lenyelésének 
a veszélye.

Egyéb készítmények és a Halset torok- 
spray
A Halset torokspray előírásnak megfelelő 
használata esetén nincs ismert kölcsönha-
tás más készítményekkel/gyógyszerekkel.

Terhesség és szoptatás
Az eddigi tapasztalatok alapján az előírás-
nak megfelelő használat esetén a készít-
mény nem jelent kockázatot a gyermekekre 
nézve. Ennek ellenére a Halset torokspray 
alkalmazása terhesség és szoptatás idősza-
kában elővigyázatosságból nem javasolt.

Egyéb fontos tudnivalók
Magas lázzal, fejfájással, émelygéssel vagy 
hányással kísért, illetve több mint 2 napig 
fennálló súlyos torokgyulladás vagy torokfá-
jás esetén keresse fel kezelőorvosát.

Túladagolás
Nagyobb mennyiségű oldat lenyelése 
émelygést és hányást okozhat.
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 Halset®

torokspray
 30 ml 



Hogyan kell alkalmazni a Halset torok-
sprayt?

Adagolás:
Permetezze az oldatot a szájüreg toroktá-
jékára, igény szerint naponta többször (kb. 
2 óránként).
A készítmény hígítatlan formában haszná-
landó.
 
Felnőttek: 
maximum 4 bepermetezés/alkalom

Gyermekek (3–15 éves kor): 
maximum 2 bepermetezés/alkalom

Alkalmazás:
Óvatosan hajtsa ki oldalirányba az ada-
golócsövet (a rajzon jelölt módon, a nyilat 
követve). 

A Halset torokspray első alkalmazását meg-
előzően többször pumpáljon a levegőbe, 
amíg az adagoló feltöltődik és egyenletes 
permet keletkezik.
Irányítsa az adagolót a szájüreg toroktájéka 
felé és nyomja meg a pumpát, miközben az 
üveget függőlegesen tartja. Használat után, 
hajtsa vissza az adagolót az eredeti pozíci-
ójába.

Higiéniai okokból és az esetleges fertőzé-
sek elkerülése végett a Halset toroksprayt 
csak egy személy használja.

Milyen mellékhatások fordulhatnak elő 
az alkalmazás során?

A Halset torokspray bármely összetevőjével 
szembeni túlérzékenység esetén előfordul-
hatnak allergiás reakciók.
Hosszantartó használat esetén alkalman-
ként vagy átmenetileg hosszabb időre is 
ízérzékzavar léphet fel.

A Halset torokspray használata során felme-
rülő, ebben a tájékoztatóban nem említett 
mellékhatások előfordulása esetén kérjük, 
tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógysze-
részét.

Hogyan kell tárolni a Halset torok- 
sprayt?

A készítményt csak a csomagoláson feltün-
tetett lejárati időn belül szabad felhasználni.
Legfeljebb szobahőmérsékleten (25 °C) 
tárolandó.
A fénytől való védelem érdekében az üve-
get az eredeti dobozban tárolja.

A készítmény gyermekektől elzárva tar-
tandó.

Gyártó
Gebro Pharma GmbH 
A-6391 Fieberbrunn, Bahnhofbichl 13.
Ausztria

A készítményhez kapcsolódó további kér-
déseivel forduljon a gyártó helyi képvisele-
téhez:
Sager Pharma Kft., 
H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
Tel.: 06-1-214-6559

Orvostechnikai eszköz – 
gyógyászati segédeszköz

A használati útmutató legutóbbi felülvizsgá-
latának dátuma: 2012. február
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