
P!e"t#te si následující návod k pou$ití pozorn#, proto$e obsahuje d%le$ité informace o 
tom, na co máte dbát p!i pou$ívání p!ípravku Halset – Sprej do krku. 
Pokud si nejste jisti nebo máte otázky, obra&te se na svého léka!e nebo lékárníka.

Co je Halset – Sprej do krku a k !emu se 
pou"ívá?

Vlivem vn!j"ího podrá#d!ní nebo suchého 
d$chaného vzduchu m%#e dojít k vyschnutí 
sliznic v ústech a v prostoru hltanu. 
To m%#e mít za následek obtí#e p&i polykání, 
bolesti v krku a chrapot, co# m%#e b$t poci-
'ováno jako první p&íznaky nachlazení.

Halset – Sprej do krku slou#í ke zvlh(ení 
a pé(i o sliznici v ústech a hltanu. Lé(ivé 
slo#ky se ukládají jako ochranná vrstva na 
podrá#d!nou sliznici a podporují její rege-
neraci. 
Tím se zmírní obtí#e p&i polykání, bolest v 
krku a chrapot.

Slo"ení
Halset – Sprej do krku obsahuje: dexpante-
nol, benzalkonium chlorid jako konzerva(ní 
látku, anetol, éterick$ mátov$ olej, polysor-
bát 20, cyklamát sodn$, propylenglykol, 
dihydrogenfosfore(nan draseln$, purifiko-
vanou vodu.

Jeden vst&ik odpovídá 140 µl roztoku.

Velikosti balení
30 ml roztoku

Halset – Sprej do krku neobsahuje alkohol, 
neobsahuje cukr a je pH neutrální.

#emu musíte v$novat pozornost ne" 
za!nete Halset – Sprej do krku pou"ívat

Halset – Sprej do krku se nesmí pou"ívat
– pokud jste alergick$(á) na kteroukoli 

slo#ku p&ípravku Halset – Sprej do krku,
– u d!tí mlad"ích 3 let, proto#e hrozí riziko 

vdechnutí roztoku.

Interakce
V p&ípad!, #e je p&ípravek u#íván tak, jak je 
ur(eno, interakce s jin$mi p&ípravky nejsou 
známy.

T$hotenství a kojení
Na základ! dosavadních zku"eností, pokud 
je p&ípravek u#íván tak, jak je ur(eno, není 
známo #ádné riziko pro dít!. Z d%vodu opa-
trnosti by v"ak nem!l b$t Halset-Sprej do 
krku pou#íván v dob! t!hotenství a kojení.

Dal%í d&le"itá upozorn$ní
Zpravidla posta(uje doba u#ívání 7 dní. V 
p&ípad! pot&eby lze u#ívání prodlou#it na  
14 dní. Symptomy nemoci z nachlazení 
mohou mít vedle infekce je"t! dal"í p&í(iny. 
Kdy# se obtí#e zhor"í nebo po 7 dnech pou-
#ívání nedojde k #ádnému zlep"ení, vyhle-
dejte svého léka&e. P&i t!#k$ch zán!tech 
krku nebo bolestech v krku, provázen$ch 
vysokou hore(kou, bolestmi hlavy, nevol-
ností nebo zvracením, trvajících déle ne#  
2 dny, vyhledejte svého léka&e.

P'edávkování
Po#ití nadm!rného mno#ství roztoku m%#e 
vést k nevolnosti a zvracení.

Jak se Halset – Sprej do krku u"ívá?

Dávkování:
Podle pot&eby n!kolikrát denn! (cca ka#dé  
2 hodiny) nast&íkejte do prostoru hltanu. 
Sprej pou#ívejte nez&ed!n$.

Dosp!lí: maximáln! 4 vst&iky p&i  
 jednom pou#ití
D!ti od 3 do 15 let:  maximáln! 2 vst&iky p&i 
 jednom pou#ití

Pou#ití:
Vyklopte rozpra"ovací ty(inku do strany 
(podle sm!ru "ipky). Nevykláp!jte dop&edu 
násilím. 

P&ed prvním pou#itím n!kolikrát zapum-
pujte, a# vznikne jemná mlha spreje.
Nami&te rozpra"ovací ty(inku do prostoru 
hltanu a st&íkn!te. Dr#te p&itom lahvi(ku 
pokud mo#no kolmo. Po pou#ití sklopte 
rozpra"ovací ty(inku znovu zp!t do v$chozí 
polohy.

Z hygienick$ch d%vod% a pro zabrán!ní 
vzniku infekce je t&eba, aby Halset – Sprej 
do krku pou#ívala pouze jedna osoba.

Mo"né ne"ádoucí ú!inky

Pokud jste alergick$(á) na kteroukoli ze slo-
#ek Halset – Sprej do krku, mohou nastat 
alergické reakce.
P&i dlouhodob!j"ím pou#ívání m%#e n!kdy 
dojít k p&echodn$m poruchám chuti.
Informujte svého léka&e nebo lékárníka, 
pokud se u Vás vyskytnou ne#ádoucí ú(inky 
v (asové souvislosti s u#íváním p&ípravku 
Halset – Sprej do krku, které nejsou uve-
deny v návodu k pou#ití.

Jak Halset – Sprej do krku uchovávat?

Nepou#ívejte Halset - Sprej do krku po uply-
nutí doby pou#itelnosti uvedené na obalu.
Skladujte p&i pokojové teplot! (do 25 °C). 
Chra)te p&ed sv!tlem. Uchovávejte lahvi(ku 
ve vn!j"ím obalu.
Uchovávejte mimo dosah d!tí.

V(robce
Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, 
Rakousko

Distributor v #R
E&B Pharma spol. s r.o., 
Vinohrady 53, 639 00 Brno
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GI Halset Rachenspray 30 ml CZ + SK
Mat.Nr.: 102912
PHC: 2009 Standard
VAA: Ma59, Kugler 2
Schrift: 9 pt
Colours: P Black U Q�

Size: offen: 148 x 420 mm
 gefalzt: 148 x 210 mm
Version: 150310 eob; Txt, PHC, Mat.Nr.
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