Miramile® tonsil burnos ir gerklės purškalas
Medicinos priemonė (1 klasė)
Sudėtis. Šaltalankių aliejus, miros aliejus, medetkų aliejus, apelsininių citrinmedžių aliejus,
karčiųjų migdolų aliejus, čiobrelių eterinis aliejus, pipirmėčių eterinis aliejus, rapsų aliejus, amonio
glicirizatas.
Pernelyg didelė balso stygų įtampa (ilgas kalbėjimas garsiai, dainavimas), šaltas oras, sausas oras
(dėl oro kondicionavimo, perkaitintų kambarių, skrendant lėktuvu), sportuojant ar mankštinantis,
smulkios svetimkūnių dalelės, esančios ore (dulkės, žiedadulkės), gali išdžiovinti gerklę ir ją
dirginti. Jei gleivinė sudirginta ir nusilpusi, mikrobai žymiai lengviau įsiskverbia į mūsų organizmą.
Miramile® tonsil burnos ir gerklės purškalo sudėtyje esantys augaliniai aliejai (šaltalankių aliejus,
medetkų aliejus, rapsų aliejus) suformuoja apsauginę plėvelę, palaikančią gleivinės vientisumą ir
saugančią ją nuo išorinių žalingų veiksnių ir patogenų, dėl drėkinančio ir minkštinančio poveikio
ramina sudirgusią gleivinę ir mažina uždegimo simptomus (sausumas, kutenimas, sunku nuryti,
svetimkūnio pojūtis gerklėje ir pan.). Eteriniai aliejai suteikia malonų skonį ir kvapą, o amonio
glicirizatas – saldų skonį.
Miramile® tonsil burnos ir gerklės purškalas vartojamas:
- kaip pagalbinė priemonė skaudančiai burnai ar gerklei (pvz., peršalus, tonzilitas, faringitas,
laringitas, stomatitas, gingivitas);
- norint apsaugoti sudirgintą burną ar gerklę;
- norint sudrėkinti gerklės ir ryklės gleivinę;
- norint sumažinti infekcijos sukeltą gleivinių pabrinkimą;
- norint pagerinti natūralią gerklės funkciją;
- dezodoruoti burnos ertmę.
Vartojimas. Vartoti į burną ir ryklę. Prieš vartodami supurtykite purškalo pakuotę, pasukite
purkštuką į save, purkštuko antgalį pasukite 90º kampu, nukreipkite purškalo galvutę į gerklės sritį
ir vieną arba du kartus papurkškite. Purkšdami Miramile® tonsil buteliuką laikykite vertikaliai.
Purškimo metu patariama sulaikyti kvėpavimą. Suaugusiesiems ir vaikams, 2 metų ir vyresniems,
purkškite 2 – 3 kartus per dieną.
Dėl higienos rekomenduojama po vartojimo nuvalyti purškalo galvutę drėgnu audiniu.
Kontraindikacijos. Esant padidėjusiam jautrumui bet kuriam iš ingredientų, nevartoti. Kūdikiams
ir vaikams iki 2 metų vartoti nerekomenduojama.
Įspėjimai. Saugoti, kad nepatektų į akis. Priemonės užpurškus ant drabužių, gali likti dėmės.
Tirpalas gali būti neskaidrus del sudėtyje esančių natūralios kilmės ingredientų. Jei pasireiškia
nepageidaujamas poveikis, nutraukite vartojimą ir kreipkitės į gydytoją. Vaikai vartoti produktą turi
tik prižiūrimi suaugusiųjų. Jei simptomai ilgai nepraeina, reikia pasikonsultuoti su gydytoju ar
vaistininku. Jei pakuotė pažeista, joje esančio produkto vartoti negalima. Prieš vartodami šį gaminį
perskaitykite instrukcijas.
Laikymas. Kaip nurodyta ant pakuotės. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Nurodytas ant pakuotės tinkamumo laikas galioja tik tinkamai laikomam produktui.
Pakuotė. 30 ml tamsaus stiklo buteliukas, užsuktas dangteliu su dozuojamuoju siurbliuku ir
purkštuku su antgaliu.

Vartojimo terminas: žr. į produkto etiketę ir pakuotę. Ant buteliuko etiketės ir dėžutės nurodytam
tinkamumo laikui pasibaigus, Miramile® tonsil vartoti negalima.
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