
Lindrer symptomer på virusinfektioner i øvre luftveje og 
forkorter infektionens varighed.  
Sprayen fugter den irriterede hals og nedsætter mængden 
af sygdomsfremkaldende mikroorganismer på slimhinden 
i hals og svælg. Effekten skyldes hovedsageligt spray-
ens hypertoniske egenskaber, da den via osmose skyller 
slimhinden.  
Sprayen forhindrer også, at virus sætter sig fast på 
slimhinden og medvirker til fornyelse af den angrebne 
slimhinde i hals og svælg. 

Dosering:
Spray fire pust i halsen fire gange i løbet af den første time. Spray  
derefter fire pust hver anden time, indtil symptomerne er lindret.  
Hvis produktet anvendes til at forkorte forkølelsesperioden, skal  
du begynde at anvende halssprayen indenfor 24 timer efter at have 
mærket de første symptomer.

Brugsanvisning:
Omryst flasken inden brug. Fjern hætten, der beskytter spidsen.  
Bøj hovedet let bagover og hold sprayen lige foran munden (se figur).  
Pres pumpen ned og spray lige mod svælget, følg doseringen  
ovenfor. Tør sprayen med køkkenrulle eller engangslommetørklæde  
efter brug. Sæt hætten over spidsen igen. Undgå at spise  
eller drikke de første 5 minutter efter brug.

Kun til oral brug. Til voksne og børn fra 12 år.  
Kan anvendes af gravide og kvinder der ammer.

Bivirkninger:
Metallisk smag, kvalme. 
En fornemmelse af øget sekretion i svælget  
og/eller varmefornemmelse i svælget er normalt.
Hvis der ikke sker en bedring i løbet af en uge, eller  
symptomerne forværres, skal du kontakte lægen.

Bemærk:
Anvend ikke halssprayen, hvis du er allergisk overfor ingredienserne. 
Anvend ikke halssprayen, hvis du lider af Sjögrens syndrom, systemisk 
sclerose eller hvis du er ældre og lider af mundtørhed. Halssprayen  
kan forårsage yderligere mundtørhed. Hvis der opstår andre bivirkninger, 
skal du stoppe med at anvende produktet eller kontakte lægen.
Undgå kontakt med øjnene.
Anvend ikke produktet, hvis flaske eller spray er defekt. Gem gerne  
denne indlægsseddel, så du kan læse instruktionerne igen.

Holdbarhed:
Bør ikke anvendes efter den anførte dato – se bunden af æsken/etiket  
på flaske. En brudt flaske bør være personlig. 

Deklaration: 
Dexpanthenol (vitamin B5), zinkacetat, sorbitol, glycerol, anisolie, 
sukralose, kaliumsorbat, citronsyre, natriummethyl-p-hydroxybenzoat, 
macrogolglycerolhydroxystearat, vand.

Emballage: Glas, pap, polypropylene og papir.

Opbevaring:
Udenfor små børns rækkevidde, mellem 15 og 25°C.

Betydning af symboler på pakningen:

apotekets HALSSPRAY MOD ONDT I HALSEN

Fabrikant: 
Pharmia Oy, Kalliotie 2,  
04360 Tuusula, Finland

Distributør: 
Apotekernes A.m.b.a.,  
Mileparken 20F, 2740 Skovlunde
apotekets.dk
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