
PRZEZNACZENIE WYROBU
Wspomaganie leczenia pierwszych objawów 
przeziębienia.
Wyrób tworzy ochronną barierę na błonie 
śluzowej gardła, chroni przed wnikaniem 
wirusów i bakterii, ułatwia oczyszczanie dróg 
oddechowych.

DZIAŁANIE
W skład wyrobu wchodzi opatentowana 
formuła MUCOBIONETM, która zawiera 
substancje obniżające napięcie 
powierzchniowe i zmieniające właściwości 
fizyczne zalegającego śluzu, co powoduje jego 
łatwiejsze odklejanie od błon śluzowych. 
Dzięki temu następuje zwiększenie 
ruchomości rzęsek i usunięcie zalegającej 
wydzieliny z dróg oddechowych.
Dodatkowo w wyniku działania opatentowanej 
formuły MUCOBIONETM oraz pozostałych 
składników wyrobu dochodzi do wzmacniania 
ochronnej, naturalnej funkcji bariery 
śluzówkowej i obrony przed wniknięciem 
drobnoustrojów: wirusów i bakterii (ale także 
alergenów, pyłów), czyli do  ochrony przed 
rozwojem infekcji. Jednocześnie ochronna 
warstwa na błonie śluzowej jamy ustnej 
i gardła daje uczucie nawilżenia i ulgi, 
w przypadku podrażnień, bólu i stanów 
zapalnych gardła. 

ZASTOSOWANIE
Wyrób medyczny Pelafen® Kid MD 
Przeziębienie stosuje się w pierwszych 
objawach przeziębienia (podrażnienie i ból 
gardła, chrypka, kaszel) w celu ich łagodzenia 
oraz hamowania dalszego rozwoju infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA
Wyrób medyczny Pelafen® Kid MD 
Przeziębienie o smaku malinowym należy 
używać zgodnie z jego przeznaczeniem, 
przestrzegając wskazówek i zaleceń zawartych 
w instrukcji używania.

DZIECI POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA DO 3 LAT: 
2 x dziennie po 2,5 ml syropu
DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 3 LAT DO 6 LAT: 
3 x dziennie po 2,5 ml syropu
DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 6 LAT DO 12 LAT: 
2–3 razy dziennie po 5 ml syropu
MŁODZIEŻ POWYŻEJ 12 LAT I DOROŚLI: 
3–4 razy dziennie po 5 ml syropu 
Wyrób medyczny Pelafen® Kid MD 
Przeziębienie może być stosowany podczas 
ciąży i karmienia piersią po konsultacji 
z lekarzem.
Przed użyciem należy wstrząsnąć. 
Nie stosować wyrobu w razie uszkodzenia 
opakowania bezpośredniego – butelki.
Wyrób może być stosowany u dzieci powyżej 
pierwszego roku życia oraz dorosłych.
Skład: opatentowana formuła MUCOBIONETM 
(wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej, 
białko z owsa), wyciąg z plechy porostu 
islandzkiego, wyciąg z kwiatostanu lipy, 
maltitol, kwas cytrynowy, aromat malinowy, 
sorbinian potasu, guma arabska, woda.

PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI 
OSTROŻNOŚCI
Wyrób zawiera białka owsa, w tym gluten. 
Nie stosować w przypadku uczulenia na 
którykolwiek ze składników wyrobu.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej 
należy natychmiast zaprzestać stosowania 
preparatu i skonsultować się z lekarzem lub 
farmaceutą. 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, 
w miejscu niedostępnym i niewidocznym 
dla małych dzieci. Pozostałe informacje 
umieszczono w postaci symboli.

Wyrób medyczny

30 ml
SPRAY

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona 
istotne dla pacjenta informacje o używaniu wyrobu medycznego Pelafen® Kid MD Przeziębienie, 
a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.

INSTRUKCJA UŻYWANIA WYROBU MEDYCZNEGO PELAFEN® KID MD PRZEZIĘBIENIE

100 ml



Nie należy stosować wyrobu po upływie 
terminu ważności umieszczonego na 
opakowaniu.
Termin ważności/numer serii znajduje się na 
etykiecie oraz kartoniku.

POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM
Opakowanie wyrobu nie wymaga szczególnej 
utylizacji.
Dbając o środowisko kartonik, instrukcję 
użycia oraz butelkę należy wyrzucać do 
przeznaczonych w tym celu pojemników.

OPIS OPAKOWANIA
Pelafen® Kid MD Przeziębienie pakowany 
jest w butelki zawierające 100 ml wyrobu. 
Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, 
butelkę z etykietą oraz instrukcję używania.
Pelafen® Kid MD Przeziębienie jest wyrobem 
medycznym.

Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu zewnętrznym:

Data opracowania instrukcji używania: styczeń 2021

WYTWÓRCA:
Phytopharm Klęka S.A. 
Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 
Polska
www.phytopharm.pl
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http://www.phytopharm.pl

