
GI Halset Spray SK/CZ
Mat.Nr.: 101930
PHC: 1762
VAA: Ma59, Kugler 2
Schrift: 9 pt
Colours: P Black C ■ 

Size: offen: 148 x 420 mm
 gefalzt: 148 x 210 mm
Version: 131209 rl; Neueinführung

Dôkladne si prečítajte nasledujúci návod na používanie, pretože obsahuje dôležité 
informácie o tom, čo musíte pri používaní Halset - spreja do hrdla dodržiavať. 
Ak si nie ste istý alebo máte otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Čo je Halset - sprej do hrdla a na čo sa 
používa?

Vonkajšie faktory, ako napríklad zlý alebo 
suchý vzduch, môžu vysúšať sliznice v 
ústnej dutine a v hrdle. Následkom môžu 
byť ťažkosti pri prehĺtaní, bolesti hrdla a 
zachrípnutie a zároveň sú prvými príznakmi 
nachladnutia.

Halset - sprej do hrdla slúži na zvlhčenie a 
ošetrenie slizníc v ústach a v hrdle. Účinné 
zložky ako ochranný film pokryjú podráž-
dené sliznice a podporujú ich regeneráciu. 
Zmiernia sa tak ťažkosti pri prehĺtaní, bolesti 
hrdla a zachrípnutie.

Zloženie
Halset - sprej do hrdla obsahuje dexpante-
nol, benzalkóniumchlorid ako konzervačnú 
látku, anetol, éterický mätový olej, poly-
sorbát 20, cyklamát sodný, propylénglykol, 
dihydrogénfosfát draselný, monohydrogén-
fosfát sodný, čistená voda.

1 strek zodpovedá 140 µl roztoku.

Veľkosť balenia
30 ml roztoku

Halset - sprej do hrdla neobsahuje alkohol 
ani cukor a má neutrálne pH.

Na čo musíte dávať pozor pred použitím 
Halset - spreja do hrdla?

Halset - sprej do hrdla sa nesmie používať
– ak ste precitlivený na niektorú zložku Hal-

set - spreja do hrdla, u detí mladších ako 
3 roky, pretože hrozí riziko vdýchnutia roz-
toku.

Interakcie
Interakcie s inými liekmi pri správnom pou-
žívaní nie sú známe.

Tehotenstvo a dojčenie
Na základe doterajších skúseností nie je pri 
správnom používaní žiadne známe riziko pre 
dieťa. Preventívne by sa však Halset - sprej 
do hrdla nemal používať v tehotenstve ani 
počas dojčenia.

Ďalšie dôležité upozornenia
Vo všeobecnosti stačí výrobok používať 
po dobu 7 dní. V prípade potreby je možné 
dĺžku používania predĺžiť na 14 dní.
Symptómy prechladnutia môžu mať okrem 
infekcie aj iné príčiny. Ak sa ťažkosti zhoršia 
alebo ak po 7 dňoch používania nedôjde k 
zlepšeniu, navštívte svojho lekára.

Pri závažných zápaloch hrdla alebo boles-
tiach hrdla, ktoré sú sprevádzané vysokou 
horúčkou, bolesťou hlavy, nevoľnosťou 
alebo vracaním a trvajú dlhšie ako 2 dni, 
kontaktujte svojho lekára.

Predávkovanie
Nadmerné požívanie roztoku môže spôsobiť 
nevoľnosť a vracanie.

Ako sa používa Halset – sprej do hrdla?

Dávkovanie:
Podľa potreby viackrát denne (približne 
každé 2 hodiny) nastriekať do hrdla. Sprej 
používajte neriedený.

Dospelí:  maximálne 4 streky pri
 jednom použití
Deti vo veku od  maximálne 2 streky pri
3 do 15 rokov:   jednom použití

Použitie:
Trysku vyklopte do strany (dbajte na ozna-
čený smer šípky). Vyklopte ju smerom 
vpred, bez použitia sily. 

Pred prvým použitím viackrát stlačte, kým 
sa nevytvorí jemný poprašok.
Trysku namierte do hrdla a streknite. 
Fľaštičku pri tom držte podľa možnosti vo 
zvislej polohe. Po použití trysku opäť zakla-
pnite do pôvodnej polohy.
Z hygienických dôvodov a na zabránenie 
infekciám by mala Halset - sprej do hrdla 
používať vždy iba jedna osoba.

Aké sú možné vedľajšie účinky?

Ak ste precitlivený na niektorú zložku Halset 
- spreja do hrdla, môžu sa vyskytnúť aler-
gické reakcie.
Pri dlhodobom používaní sa môžu príleži-
tostne vyskytnúť prechodné poruchy chute.

Informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak 
sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky časovo 
spojené s používaním Halset - spreja do 
hrdla, ktoré nie sú uvedené v návode na 
používanie.

Ako sa má Halset - sprej do hrdla uchová-
vať?

Sprej do hrdla sa nesmie používať po 
uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na 
obale.  
Uchovávajte pri izbovej teplote (do 25 °C). 
Chráňte pred svetlom. Fľaštičku preto 
uchovávajte vo vonkajšom obale.
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Výrobca
Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, 
Rakúsko

Distribútor pre SR
Pharmaselect SK s.r.o., 
Sokolská 38, 900 89 Častá

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA  CE 

Stav informácií: október 2013

 Halset®

sprej do hrdla

NÁVOD NA POUŽÍVANIE: DÔKLADNE SI HO PREČÍTAJTE!

101930 1762
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