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Linola® sept Mund- und Rachenspülung
Linola® sept Mouth and Throat Rinse
Liebe Anwenderin, lieber Anwender,
bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält,
was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes
beachten sollen. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf,
vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Linola® sept Mund- und Rachenspülung
DE

– Gebrauchsanweisung –

Corona-Prophylaxe durch physikalische Reduzierung
der Virenlast im Mund- und Rachenraum.
Anwendungsbereich
Linola sept Mund- und Rachenspülung
• zur physikalischen Reinigung
• zur Reduzierung der Virenlast
der Mundhöhle und des Rachenraums.
Produktinformationen
Über die Mund- und Rachenschleimhäute dringen Coronaviren und andere Krankheitserreger in den Körper ein und
vermehren sich schnell. Sie können sich dann im Körper
ausbreiten und durch Tröpfchen beim Sprechen, Niesen oder
Husten an weitere Personen übertragen werden.
Die in Linola sept Mund- und Rachenspülung enthaltenen
oberflächenaktiven Substanzen lagern sich außen an die
Viren an. Dadurch findet keine Bindung mehr zwischen den
Viren und den menschlichen Zellen statt, sodass die Viren
den Mund- und Rachenraum nicht mehr infizieren können.
Durch das Gurgeln mit der Linola sept Mund- und Rachenspülung wird die Virenlast in der Mundhöhle und dem
Rachenraum reduziert und das Risiko einer Übertragung
der Coronaviren verringert. Das Produkt dient somit der
Corona-Prophylaxe.
Die Linola sept Mund- und Rachenspülung bietet keinen
alleinigen Schutz vor einer Infektion mit Coronaviren.
Wir empfehlen die Anwendung zur Unterstützung der
Corona-Prophylaxe ergänzend zu den bekannten Maßnahmen (AHA+L).
Klinisch getestet.
Anwendung
Die Linola sept Mund- und Rachenspülung leicht aufschütteln und mittels Dosierkappe ca. 10–20 ml abmessen.
Durch das Aufschütteln werden die Bestandteile der Mundspülung durchmischt, wodurch das Produkt aufschäumt.
Die Spülung nicht verdünnen.
Für 60 Sekunden den Rachenraum gurgeln und die Mund
höhle spülen. Um die Schaumbildung zu reduzieren,
abwechselnd zwischen Gurgeln im Rachen und Spülen im
Mundraum wechseln.
Das Produkt nicht schlucken.
Den Mund- und Rachenraum nicht mit Wasser nachspülen.
Die Dosierkappe nach Benutzung reinigen.
Die Linola sept Mund- und Rachenspülung 2- bis 3-mal
täglich anwenden, insbesondere vor und nach Kontakten zur
Reduzierung der Virenlast.
Mögliche Nebenwirkungen
In seltenen Fällen kann es zu vorübergehenden Symptomen
wie Kribbeln oder Brennen auf der Zunge oder des Mundraumes kommen.
Wenn Sie weitere Nebenwirkungen beobachten, sprechen
Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.
Anwendungsbeschränkungen
Bei bekannten Allergien oder bei Allergieverdacht auf einen
der Inhaltsstoffe darf die Linola sept Mund- und Rachenspülung nicht angewendet werden.
Wichtige Hinweise
Für Kinder ab 6 Jahre.
Alkoholfrei.
Bei Kindern und Personen, bei denen die Kontrolle über den
Schluckreflex nicht gewährleistet ist, darf die Mund- und
Rachenspülung nicht angewendet werden.
Aufbewahrung und Haltbarkeit
Die Linola sept Mund- und Rachenspülung für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Die Packung nicht über 25 °C lagern.
Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate.
Das Verfalldatum ist auf der Lasche der Verpackung bzw.
auf dem Etikett aufgedruckt.
Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des
angegebenen Monats.
Verwenden Sie die Linola sept Mund- und Rachenspülung
nicht mehr nach diesem Datum.
Packungsgrößen
Die Linola sept Mund- und Rachenspülung ist als 375 ml
Packung erhältlich.
Stand der Information
Januar 2021
Dear Patient,
Please read the following package leaflet carefully, it
contains important information that you need to be aware
of when using this medical device. Please keep this leaflet.
You may wish to read it again later. If you have any further
questions, consult your doctor or pharmacist.

Linola® sept Mouth and Throat Rinse
UK

– Instructions for Use –

Corona prophylaxis by physical reduction
of viral load in the mouth and throat.
Indications for use
Linola sept Mouth and Throat Rinse
• for physical cleansing
• for reducing the viral load
in the oral cavity and throat.
Product information
Coronaviruses and other pathogens penetrate the body
via the mouth and throat and reproduce quickly. They can
then spread in the body and be transmitted to other people
through droplets when talking, sneezing or coughing.
The surfactants contained in Linola sept Mouth and Throat
Rinse adhere to the outside of the viruses. This means that
the viruses cannot bind to the human cells and thus cannot
infect the mouth and throat.
By gargling Linola sept Mouth and Throat Rinse, the viral
load in the oral cavity and throat is reduced, minimising the
risk of coronavirus transmission. The product is therefore
intended for corona prophylaxis.
Linola sept Mouth and Throat Rinse does not provide protection against infection with coronaviruses on its own.
We recommend using it to help with corona prophylaxis
in addition to the well-known measures (personal hand
hygiene, wearing a mask over the mouth and nose, social
distancing, frequently ventilating rooms).
Clinically tested.
Application
Shake Linola sept Mouth and Throat Rinse gently and use
the dosing cap to measure approximately 10–20 ml.
Shaking mixes the ingredients in the mouth rinse causing
the product to foam up.
Do not dilute the rinse.
Gargle in the throat and swill around the mouth for 60
seconds.
Do not swallow the product.
Do not rinse out the mouth and throat with water.
Clean the dosing cap after use.
Use Linola sept Mouth and Throat Rinse 2 to 3 times a day,
especially before and after contact, to reduce the viral load.
Possible side effects
Temporary symptoms such as tingling or burning on the
tongue or in the mouth can occur in rare cases.
If you notice any other side effects, please consult your
doctor or pharmacist.
Restrictions for use
In case of allergies or suspected allergies to any of the ingredients, Linola sept Mouth and Throat Rinse must not be used.
Important information
Can be also used by children over 6 years.
Does not contain alcohol.
The mouth and throat rinse must not be used in children
and individuals who may not have control over their swallowing reflex.
Storage and shelf life
Store Linola sept Mouth and Throat Rinse out of the sight
and reach of children.
Do not store above 25 °C.
Shelf life once opened: 12 months.
The expiry date is printed on the flap of the outer packaging
and/or on the label.
The expiry date refers to the last day of that month.
Do not use Linola sept Mouth and Throat Rinse after this
date.
Pack sizes
Linola sept Mouth and Throat Rinse is available as a 375 ml
pack.
Distributor in United Kingdom
Acdoco Limited
Martens Road, Irlam, Manchester, M44 5AX
Tel.: 0845 017 8000, Fax: 0845 017 8001
E-mail: info@acdoco.com
Date of revision of the text
January 2021
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Hyvä käyttäjä,
Lue tämä käyttöohje huolellisesti, se sisältää tärkeitä
tietoja tämän lääkinnällisen tuotteen käytöstä. Sinun tulee
olla tietoinen niistä. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit
tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on kysyttävää, käänny
lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Linola® sept suuvesi
FI

– Käyttöohjeet –

Koronaviruksen ennaltaehkäisevä hoito vähentämällä
fyysistä viruskuormaa suussa ja kurkussa.
Käyttökohteet
Linola sept suuvesi
• fyysiseen puhdistamiseen
• viruskuorman vähentämiseen
suuontelossa ja kurkussa.
Tuotetiedot
Koronavirukset ja muut patogeenit tunkeutuvat kehoon
suun ja kurkun kautta ja lisääntyvät nopeasti. Tämän
jälkeen ne voivat levitä kehossa ja tarttua muihin ihmisiin
pisaroiden kautta puhuessa, aivastaessa tai yskiessä.
Linola sept suuveden sisältämät pinta-aktiiviset aineet tarttuvat virusten ulkopintaan. Tämä tarkoittaa, että virukset
eivät voi kiinnittyä ihmissoluihin, siten ne eivät pysty
aiheuttamaan tartuntaa suussa ja kurkussa.
Kun Linola sept suuvettä kurlataan, suuontelon ja kurkun
viruskuorma vähenee, mikä minimoi koronavirustartunnan
riskin. Tuote on siten tarkoitettu koronaviruksen ennaltaehkäisevään hoitoon.
Linola sept suuvesi ei suojaa koronavirusinfektioilta
yksinään.
Suosittelemme, että sitä käytetään osana koronaviruksen
ennaltaehkäisevää hoitoa yhdessä muiden tunnettujen toimenpiteiden kanssa (henkilökohtainen käsihygienia, suu- ja
nenäsuojainten käyttäminen, etäisyyden pitäminen muihin
ja huoneiden tuulettaminen usein).
Kliinisesti testattu.
Käyttö
Ravista Linola sept suuvesipulloa kevyesti ja mittaa mittakorkilla noin 10–20 ml annos.
Ravistaminen sekoittaa suuveden ainesosat, mikä saa
tuotteen vaahtoamaan.
Älä laimenna huuhdetta.
Kurlaa kurkussa yhden minuutin ajan ja huuhtele suuontelo.
Älä niele tuotetta.
Älä huuhtele suuta ja kurkkua vedellä.
Puhdista mittakorkki käytön jälkeen.
Käytä Linola sept suuvettä 2–3 kertaa päivässä vähentääksesi viruskuormaa varsinkin ennen fyysistä kosketusta ja
sen jälkeen.
Mahdolliset haittavaikutukset
Harvoissa tapauksissa saattaa ilmetä väliaikaisia oireita,
kuten kielen tai suun kihelmöintiä tai polttelua.
Mikäli huomaat muita sivuvaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
Käyttörajoitukset
Linola sept suuvettä ei saa käyttää, jos käyttäjä on
allerginen millekään sen sisältämälle ainesosalle tai jos
allergiasta on olemassa epäilys.
Tärkeää tietoa
Vähintään 6-vuotiaille lapsille.
Ei sisällä alkoholia.
Lapset tai henkilöt, joilla on vaikeuksia hallita nielemisrefleksiään eivät saa käyttää tuotetta.
Säilyttäminen ja säilyvyys
Säilytä Linola sept suuvesi poissa lasten ulottuvilta ja
näkyviltä.
Älä säilytä yli 25 °C lämpötilassa.
Säilyvyys avattuna: 12 kuukautta.
Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty ulkopakkauksen
liuskaan ja/tai etikettiin.
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa ilmoitetun kuukauden viimeistä päivää.
Älä käytä Linola sept suuvettä tämän päivämäärän jälkeen.
Pakkauskoot
Linola sept suuvesi on saatavilla 375 ml pakkauksessa.
Maahantuoja
Sirowa Finland Ltd Oy
Miestentie 9 C
Swing 1, 4 krs.
02150 Espoo, FINLAND
Puh.: +358 9 4155 3329
E-mail: fi.pharma@sirowa.com
www.sirowa.fi
Tekstin muuttamispäivämäärä
Tammikuu 2021
Till användaren
Läs noggrant följande bruksanvisning, eftersom den
innehåller viktig information om vad du ska tänka på vid
användning av denna medicintekniska produkt. Spara bruksanvisningen, för du kan behöva läsa den igen senare. Om du
har frågor kan du vända dig till läkare eller apotekspersonal.

Linola® sept Mun- och halssköljning
SE

– Bruksanvisning –

Corona-profylax genom fysisk reducering
av virusbelastningen i mun och svalg.
Användningsområde
Linola sept mun- och halssköljning
• för fysisk rengöring
• för reducerad virusbelastning
i munhålan och svalget.
Produktinformation
Coronavirus och andra patogener kommer in i kroppen
genom slemhinnorna i munnen och halsen och förökas
snabbt. De kan sedan spridas i hela kroppen och överföras
till andra människor genom droppar när du pratar, nyser
eller hostar.
De ytaktiva substanserna som finns i Linola sept mun- och
halssköljning fäster på virusets utsida. Som ett resultat
finns det inte längre någon bindning mellan virusen och de
mänskliga cellerna, så att virusen inte längre kan infektera
mun och hals.
Gurgling med Linola sept mun- och halssköljning minskar
virusbelastningen i munhålan och svalget samt risken för
överföring av coronavirus. Produkten används därmed som
corona-profylax.
Linola sept mun- och halssköljning erbjuder inte ett heltäckande skydd mot infektion med coronavirus.
Vi rekommenderar användningen för att stödja corona-profylaxen utöver övriga kända åtgärder (AHA+L).
Kliniskt testad.
Användning
Skaka Linola sept mun- och halssköljning försiktigt och mät
upp ca 10–20 ml med doseringslocket.
När du skakar blandas komponenterna i munsköljningen
och produkten skummar.
Förtunna inte sköljningen.
Gurgla halsen 60 sekunder och skölj munhålan.
Svälj inte produkten.
Efterskölj inte mun och svalg med vatten.
Rengör doseringslocket efter användning.
Använd Linola sept mun- och halssköljning 2 till 3 gånger
om dagen, särskilt före och efter kontakter för att minska
virusbelastningen.
Eventuella biverkningar
I sällsynta fall kan tillfälliga symtom som stickningar eller
sveda på tungan eller i munnen uppstå.
Om du upplever andra biverkningar bör du tala med din
läkare eller ditt apotek.
Begränsningar av användningen
Vid kända allergier eller misstänkt allergi mot någon av
ingredienserna får Linola sept mun- och halssköljning inte
användas.
Viktiga anvisningar
För barn från 6 år.
Alkoholfri.
Mun- och halssköljningen får inte användas på barn och
personer som inte kan kontrollera sväljreflexen.
Förvaring och hållbarhet
Förvara Linola sept mun- och halssköljning utom räckhåll
för barn.
Förvaras vid högst 25 °C.
Hållbarhet efter öppnande: 12 månader.
Utgångsdatumet är tryckt på förpackningens flik samt på
etiketten.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Använd inte Linola sept mun- och halssköljning efter detta
datum.
Förpackningsstorlekar
Linola sept mun- och halssköljning finns i 375 ml förpackning.
Distributör
Dr. Wolff Sweden AB
c/o Rödl & Partner Nordic AB
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm, SVERIGE
E-mail: info@dr-wolff.se
Informationen uppdaterad
Januari 2021
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Vážená uživatelko/vážený uživateli,
dále uvedené příbalové informace si prosím důkladně
přečtěte. Obsahují důležité informace o tom, nač máte při
aplikaci tohoto zdravotnického prostředku dbát. Tyto příbalové informace uchovejte. Možná si je budete chtít později
znovu přečíst. V případě dotazů se prosím obraťte na svého
lékaře nebo lékárníka.

Linola® Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst
– Pokyny k používání –

CZ

Koronavirová profylaxe díky fyzikálnímu
snížení virové nálože v ústech a krku.
Indikace pro použití
Linola Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst
• pro fyzikální čištění dutiny ústní
• pro snižování virové nálože
v ústní dutině a krku.
Informace o přípravku
Koronaviry a další patogeny pronikají do těla ústy a hrdlem
a rychle se množí. Poté se mohou šířit v těle a při mluvení,
kýchání nebo kašlání přenášet kapénkami na další osoby.
Povrchově aktivní látky obsažené v přípravku Linola Sept
ulpívají na povrchu virů. To znamená, že se viry pak nemohou vázat na lidské buňky a nemohou tak infikovat ústa a
hrdlo.
Kloktáním roztoku Linola Sept se snižuje virová nálož v ústní
dutině a krku, čímž se minimalizuje riziko přenosu koronaviru. Přípravek proto slouží jako koronavirová profylaxe.
Linola Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst jako takový
neposkytuje ochranu před koronavirovou infekcí.
Doporučujeme používání přípravku jako profylaxe proti
koronaviru spolu s dalšími dobře známými opatřeními (mytí
rukou, nošení roušky, udržování bezpečné vzdálenosti od
ostatních osob a časté větrání místností).
Klinicky testováno.
Použití
Roztok Linola Sept jemně protřepejte a pomocí dávkovacího
víčka odměřte cca 10–20 ml.
Při protřepávání dochází k promísení přísad v roztoku a
napěnění přípravku.
Roztok neřeďte.
Po dobu 60 sekund kloktejte v krku a vyplachujte ústní
dutinu.
Přípravek nepolykejte.
Po použití ústa nevyplachujte vodou.
Po použití dávkovací víčko očistěte.
Pro snížení virové nálože, používejte Linola Sept roztok 2 až
3krát denně, obvzláště před a po osobním kontaktu.
Možné nežádoucí účinky
Ve vzácných případech se mohou objevit dočasné příznaky,
jako je brnění nebo pálení na jazyku nebo v ústech.
Jestliže pozorujete další nežádoucí účinky, poraďte se
prosím se svým lékařem nebo lékárníkem.
Omezení použití
Linola Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst se nesmí
používat při alergii nebo podezření na alergii na kteroukoliv
složku přípravku.
Důležitá upozornění
Pro děti od 6 let věku.
Neobsahuje alkohol.
Roztok ke kloktání a vyplachování úst nesmí používat děti a
jednotlivci, kteří nemají kontrolu nad polykacím reflexem.
Skladování a doba použitelnosti
Linola Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Skladujte při teplotách do 25 °C.
Doba použitelnosti po otevření: 12 měsíců.
Datum spotřeby je vytištěno na krabičce a/nebo na štítku.
Datum spotřeby se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.
Přípravek Linola Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst
po tomto datu nepoužívejte.
Velikosti balení
Linola Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst se prodává
v balení o objemu 375 ml.
Distributor
APREMEDA s.r.o.
Sirotkova 372/45
616 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel: +420 544 500 617
E-mail: info@apremeda.cz
www.linola.cz
Datum revize textu
Leden 2021

Vážení používatelia,
pozorne si prečítajte tento príbalový leták, pretože
obsahuje dôležité informácie o tom, na čo máte dbať pri
používaní tohto medicínskeho prípravku. Tento príbalový
leták si odložte. Neskôr si ho možno budete chcieť znovu
prečítať. Ak máte ďalšie otázky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Linola® Sept roztok na kloktanie a vyplachovanie úst
SK

– Návod na použitie –

Prevencia proti koronavírusu prostredníctvom
fyzikálneho zníženia vírusovej nálože
v ústnej dutine a hrdle.
Oblasť použitia
Linola Sept roztok na kloktanie a vyplachovanie úst
• na čistenie ústnej dutiny
• na zníženie vírusovej nálože
v ústnej dutine a hrdle.
Informácie o výrobku
Koronavírusy a iné patogény prenikajú do tela prostredníctvom úst a hrdla a rýchlo sa množia. Dokážu sa šíriť v tele
a prenášať na iných ľudí prostredníctvom kvapôčok, keď
rozprávate, kýchate alebo kašlete.
Povrchové látky obsiahnuté v roztoku Linola Sept sa prichytia na povrch vírusov. To znamená, že následne sa vírusy
nedokážu naviazať na ľudské bunky a teda ani infikovať
ústnu dutinu a hrdlo.
Kloktaním roztoku Linola Sept sa vírusová nálož v ústnej
dutine a hrdle znižuje, a tým sa minimalizuje riziko šírenia
koronavírusu. Tento výrobok preto slúži ako prevencia proti
koronavírusu.
Len samotný roztok Linola Sept neposkytne ochranu pred
nakazením sa koronavírusom.
Odporúčame ho používať ako prevenciu proti koronavírusu
spolu so všeobecne známymi opatreniami (hygiena rúk,
nosenie rúšok, udržiavanie vzdialenosti od ostatných a
časté vetranie miestnosti).
Klinicky testované.
Spôsob použitia
Roztok Linola Sept jemne pretrepte a do dávkovacieho
uzáveru nalejte približne 10–20 ml.
Pretrepaním sa zložky ústnej vody premiešajú a vytvorí sa
pena.
Ústny roztok nezrieďujte.
Kloktajte 60 sekúnd a potom vypláchnite ústnu dutinu.
Ústny roztok neprehĺtajte.
Ústa a hrdlo nevyplachujte vodou.
Dávkovací uzáver po použití opláchnite.
Linola Sept roztok na kloktanie a vyplachovanie úst používajte 2 až 3krát denne, najmä po kontakte s niekým alebo
ešte pred ním, aby ste znížili vírusovú nálož.
Možné vedľajšie účinky
V zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť dočasné vedľajšie
účinky, ako sú mravčenie alebo pálenie na jazyku alebo v
ústach.
Ak spozorujete akékoľvek ďalšie vedľajšie účinky, poraďte sa
so svojím lekárom alebo lekárnikom.

DE

HU

Obmedzenie používania
Linola Sept roztok na kloktanie a vyplachovanie úst nepoužívajte v prípade alergie alebo podozrenia na alergiu na
ktorúkoľvek zo zložiek.
Dôležité upozornenia
Pre deti od 6 rokov.
Neobsahuje alkohol.
Ústny roztok sa nesmie používať u detí ani osôb, ktoré
nedokážu dobre ovládať prehĺtací reflex.
Skladovanie a trvanlivosť
Roztok Linola Sept uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Trvanlivosť po otvorení: 12 mesiacov.
Dátum exspirácie je vytlačený na krabičke a/alebo na štítku.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom
mesiaci.
Linola Sept roztok na kloktanie a vyplachovanie úst nepoužívajte po tomto dátume.
Veľkosti balenia
Linola Sept roztok na kloktanie a vyplachovanie úst je
dostupná v 375 ml balení.
Distribútor
APREMEDA s.r.o.
Sirotkova 372/45
616 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel: +420 544 500 617
E-mail: info@apremeda.cz
www.linola.sk
Dátum poslednej revízie textu
Január 2021
Kedves Páciensünk!
Kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbi Használati útmutatót, amely fontos információkat tartalmaz arra
vonatkozóan, hogy mire kell ügyelnie ennek a gyógyászati segédeszköznek a használatakor. Őrizze meg ezt a
használati útmutatót, mert a benne szereplő információkra
a későbbiekben is szüksége lehet. További kérdéseivel
forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

Linola® sept száj- és toroköblítő
HU

– Használati útmutató –

Koronavírus-fertőzés megelőzése – a szájüregben
és torokban csökkenti a vírusfertőzést.
Mire használható a készítmény?
Linola sept száj- és toroköblítő
• fizikai tisztításra
• a vírusfertőzés csökkentésére
használható a szájüregben és a torokban.
Termékinformációk
A koronavírusok és egyéb kórokozók a szájon és torkon át
hatolnak be a szervezetbe és gyorsan szaporodnak. Ezt
követően az egész szervezetben szétterjednek, és beszéd,
tüsszentés vagy köhögés során apró nyálcseppek révén
másokra is áterjednek.
A Linola sept száj- és toroköblítőben levő felületaktív
anyagok a vírusok külsejéhez tapadnak. Ez azt jelenti, hogy
a vírusok nem képesek az emberi sejtekhez kapcsolódni, és
ezáltal nem tudják megfertőzni a szájat és a torkot.
A Linola sept száj- és toroköblítővel történő gargarizálással a szájüregben és torokban levő vírusfertőzés veszélye
csökken, ezáltal a koronavírus átadásának kockázata is
lecsökken. A készítmény tehát koronavírus-fertőzés megelőzésére is használható.
A Linola sept száj- és toroköblítő önmagában nem nyújt
védelmet a koronavírus okozta fertőzés ellen.
A koronavírus-fertőzés megelőzése mellett javasoljuk a jól
ismert intézkedések (személyi kézhigiénia, szájat és orrot
eltakaró maszk viselése, előírásszerű távolságtartás másoktól és helyiségek gyakori szellőztetése) betartását.
Klinikailag tesztelt.
Alkalmazás
Óvatosan rázza fel a Linola sept száj- és toroköblítőt, és a
zárókupakkal mérjen ki hozzávetőlegesen 10–20 ml-t.
A felrázás összekeveri a szájöblítő összetevőit, ezáltal a
termék felhabosodik.
Ne hígítsa a készítményt!
60 másodpercig gargarizálja a torkot és öblögesse a
szájüreget.
A terméket tilos lenyelni.
Ne öblítse ki a szájüreget és a torkot vízzel!
Használat után tisztítsa meg az adagolókupakot!
A Linola sept száj- és toroköblítőt naponta 2–3 alkalommal
alkalmazza, különösen másokkal történő érintkezés előtt és
után a vírusfertőzés csökkentésére.
Lehetséges mellékhatások
Ritka esetben átmeneti tünetek – így bizsergő vagy égő
érzés a nyelven vagy a szájban – előfordulhatnak.
Ha bármely más mellékhatást észlel, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez!
A készítmény alkalmazásának korlátozása
Az összetevők bármelyikére fennálló vagy feltételezett
allergiás túlérzékenység esetén a Linola sept száj- és toroköblítőt nem szabad alkalmazni.
Fontos tudnivalók
Gyermekek számára 6 éves kortól.
Nem tartalmaz alkoholt.
A száj- és toroköblítőt nem szabad alkalmazni gyermekeknél
és olyan személyeknél, akik esetlegesen nem urai nyelési
reflexüknek.
Tárolás és lejárati idő
A Linola sept száj- és toroköblítő gyermekektől elzárva
tartandó!
Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.
Felbontás után eltartható: 12 hónapig.
A lejárati idő megtalálható a csomagolás fedelén és/vagy
a címkéjén.
A Linola sept száj- és toroköblítőt a lejárati időn túl ne
használja!
Kiszerelések
A Linola sept száj- és toroköblítő 375 ml-es kiszerelésben
kerül forgalomba.
Forgalmazza
Medimprove Kft.
2100 Gödöllő
Szkíta krt.10.
E-mail: info@medimprove.hu
A szöveg ellenőrzésének dátuma
2021. január
Bestandteile | Ingredients | Ainesosat |
Ingredienser | Složení | Zloženie | Összetevők
Aqua, Sorbitol, Xylitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Sodium Lauryl Sulfate, Cellulose Gum, Hydroxyapatite,
Phenoxyethanol, Zinc PCA, Sodium Benzoate, Sodium Methyl
Cocoyl Taurate, Phosphoric Acid, Sodium Saccharin, Sodium
Myristoyl Sarcosinate, Lactoferrin, Sodium Hyaluronate,
Aroma, Benzyl Alcohol.
Hersteller | Manufacturer | Valmistaja |
Tillverkare | Výrobce | Výrobca | Gyártó
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56
33611 Bielefeld, GERMANY
Tel.: +49 521 8808-05, Fax: +49 521 8808-334
E-mail: aw-info@drwolffgroup.com
www.linola.com
Medizinprodukt | Medical device |
Lääketieteellinen tuote | Medicinteknisk produkt |
Zdravotnický prostředek | Medicínsky prípravok |
Gyógyászati segédeszköz

Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton und dem Etikett:
UK Meaning of the symbols on the carton and label:
FI Ulkopakkauksen ja etiketin symbolien merkitys:
SE Betydelsen av symboler på ytterkartong och etikett:
CZ Význam symbolů na krabičce a štítku:
SK Význam symbolov na krabičke a štítku:
A külső csomagoláson és a címkén található jelek jelentése:
25 °C

Chargenbezeichnung

Verwendbar bis

CE-Kennzeichen

Gebrauchsanweisung
beachten

Lagerung nicht
über 25 °C

Hersteller

Batch number

Best before

CE marking

Follow the
instructions for use

Do not store above
25°C

Manufacturer

Eränumero

Viimeinen
käyttöpäivä

CE-merkintä

Noudata
käyttöohjeita

Säilytä alle 25 °C
lämpötilassa

Valmistaja

Satsnummer

Används före

CE-märkning

Se bruksanvisningen

Förvaras vid högst
25 °C

Tillverkare

Označení šarže

Použitelné do

Značka CE

Dodržujte návod
k použití

Neskladujte při
teplotách nad 25 °C

Výrobce

Označenie šarže

Použiteľné do

Označenie CE

Rešpektujte návod na
použitie

Neuchovávajte pri
teplote nad 25 °C

Výrobca

A gyártási tétel
száma

Felhasználható

CE-jelölés

Tartsa be a használati
útmutatót

Tárolás max. 25 °C-os
hőmérsékleten.

Gyártó
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