NATTERMAN
KEELSPRAY
Behandelt en voorkomt keelpijn
Informatie voor de gebruiker
Medisch Zelfzorg Hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
Misschien heeft u het later weer nodig. Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw huisarts of apotheker.

Wat is keelpijn?

Keelpijn is een vervelende klacht die meestal het gevolg is van een verkoudheid of een griepvirus. Kenmerken van keelpijn zijn moeite met slikken,
een rode keel en opgezwollen amandelen.

Wat is Natterman Keelspray?

Natterman Keelspray is een Medisch Zelfzorg Hulpmiddel dat keelpijn behandelt en voorkomt. Na het sprayen richting de keel verlicht de formule
met het Actieve Medische Ingrediënt Polysac-ActiveTM snel de klachten, zoals pijn en een opgezwollen keel.

Wat u moet weten voordat u Natterman Keelspray gebruikt:
Gebruik Natterman Keelspray niet als:
• U overgevoelig bent voor één van de ingrediënten die in deze gebruiksaanwijzing vermeld staan.
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:
• Uitsluitend voor oraal gebruik.
• Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.
• Raadpleeg uw arts als de keelpijn niet verbetert na 5 dagen behandeling, de keelpijn verslechtert of gepaard gaat met koorts.
U dient de keelspray niet meer te gebruiken en uw arts te raadplegen als de volgende klachten optreden:
• Langdurige heesheid of stemproblemen.
• Als u het vermoeden heeft dat er toch bijwerkingen optreden na het gebruik van de keelspray.
Natterman Keelspray in combinatie met andere behandelingen:
De spray kan in combinatie met andere behandelingen tegen verkoudheid gebruikt worden.
Natterman Keelspray tijdens zwangerschap en borstvoeding:
Raadpleeg uw huisarts voor het gebruik van de keelspray tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Hoe werkt Natterman Keelspray?

Natterman Keelspray bevat het Actieve Medische Ingrediënt Polysac-ActiveTM. Na het sprayen richting de keel vormt Polysac-ActiveTM een
beschermende laag aan de achterzijde van de keel. Deze laag verlicht snel en effectief de klachten en biedt bescherming tegen verdere irritatie
van de keel.

Hoe gebruikt u Natterman Keelspray?
Leeftijd

Dosering

Kinderen jonger dan 3 jaar

Niet gebruiken

Kinderen vanaf 3 jaar (onder toezicht) en ouder

Spray elke 3 uur 2 tot 3 keer of naar behoefte

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Natterman Keelspray?
Er zijn geen bijwerkingen bekend bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.

Wat zijn de ingrediënten van Natterman Keelspray?

Polysac-Active™, Aqua, Sodium Chloride, Laureth-9, Potassium Sorbate, Chondrus Crispus, Salvia Officinalis (Sage) Oil, Mentha Piperita Oil,
Citric Acid.

Hoe bewaart u Natterman Keelspray?

Bewaar de keelspray in de originele verpakking op kamertemperatuur (15-25 °C).
Gebruik de keelspray niet na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze vindt u op de onderkant van de spray en op de verpakking.

Wat is de inhoud van de verpakking?

De verpakking bevat een spray van 25 ml en een gebruiksaanwijzing.
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