Droge hoest spray
De nieuwe methode om droge hoest en kriebelhoest snel
en effectief te behandelen
Gebruik de DARO Droge hoest spray bij droge hoest en
kriebelhoest.
• Effectief en snel
• Verzacht de keel
• Aangename smaak
• Unieke doseerspray
• Hygiënisch in gebruik
• Zuinig in gebruik
De 25 ml flacon is goed voor 100 doseringen.
Wat is een kriebelhoest?
Een kriebelhoest is een droge hoest waarbij u
herhaaldelijk hoest zonder dat er slijm opgehoest hoeft
te worden. De slijmvliezen geven eigenlijk een onnodige
hoestprikkel. Dit kan zichzelf door constante irritatie
van de slijmvliezen in stand houden. Kriebelhoest
kan veroorzaakt worden door een droge keel, irritatie
door veel praten of schreeuwen, roken of door een
vochtarme of niet goed geventileerde omgeving. Ook
darmklachten of verkoudheid kan een kriebelhoest
veroorzaken. De voortdurende kriebel kan erg vervelend
zijn. Uw nachtrust wordt verstoord en het kan zelfs uw
concentratievermogen op uw werk beïnvloeden.
Hoe werkt de Droge hoest spray?
DARO Droge hoest spray is een medisch hulpmiddel
met een snelle hoestprikkel dempende werking.
De spray legt een beschermend filmlaagje in de keel.
Door de inwerking van de actieve ingrediënten en het
beschermende filmlaagje worden de slijmvliezen in de
mond- en keelholte beschermd tegen verdere irritatie en
wordt de hoestprikkel onderbroken.
Hoe gebruikt u de Droge hoest spray?
Haal het kapje van het flesje en draai de doseerspray
omhoog tot deze horizontaal staat. Spray 1 à 2 keer in
de keelholte. Houd het flesje hierbij rechtop. Drink niet
gedurende 1 tot 2 minuten na gebruik om een goede
hechting van het filmlaagje tot stand te brengen.
De Droge hoest spray naar behoefte enkele malen per
dag gebruiken, met tussenpozen van 2 à 3 uur. Spoel de
spraymond af met lauw warm water en maak het droog
met een schone tissue na iedere behandelperiode en sluit
het flesje af met het afdekkapje.
Zowel voor volwassenen als voor kinderen vanaf 3 jaar.
Gebruik door kinderen onder toezicht van volwassenen.

Wat zijn de ingrediënten in de Droge hoest spray?
Honey-Active™, Aqua, Potassium Sorbate, Zingiber
Officinale Root Oil, Salvia Officinalis Oil, Carbomer,
Citric Acid.
Kunt u de Droge hoest spray gebruiken tijdens
zwangerschap of borstvoeding?
U kunt de Droge hoest spray alleen gebruiken tijdens
zwangerschap of borstvoeding na het raadplegen van uw
(huis)arts.
Hoe gebruikt u de Droge hoest spray in combinatie met
geneesmiddelen?
Voor zover bekend kan de Droge hoest spray in
combinatie met geneesmiddelen worden gebruikt.
Hoe bewaart u de Droge hoest spray?
Bewaar de Droge hoest spray in de originele verpakking,
op kamertempratuur. Na opening is het product
nog 4 maanden houdbaar.
Met welke waarschuwingen dient u rekening te houden?
Gebruik deze applicator om hygiënische redenen niet
voor meerdere personen. Alleen geschikt voor oraal
gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Bij de
volgende klachten moet u uw (huis)arts raadplegen.
• Aanhoudende hoest met veel slijmproductie
en/of hoge koorts.
• Hoest die langer dan drie weken duurt,
zonder intensiteit te verminderen.
• Langdurige heesheid of stemproblemen.
• Aanhoudende of terugkerende hoest ten gevolge van
maagzuur en maagklachten.
• Indien u enig onaangenaam effect opmerkt na
het gebruik van de Droge hoest spray.
• Wij adviseren u de Droge hoest spray niet langer
dan 14 dagen onafgebroken te gebruiken.
F Fabrikant:
Medical Brands Manufacturing
Piet Heinkade 199
1019 HC Amsterdam
Nederland
Distributeur:
Remark Pharma
Industrieweg 24
7949 AK Rogat
www.daro.nl
Laatste herziening mei 2014

Welke bijwerkingen heeft de Droge hoest spray?
Er zijn geen bijwerkingen bekend van dit middel.
Wanneer gebruikt u niet de Droge hoest spray?
U gebruikt de Droge hoest spray niet bij overgevoeligheid
voor een van de onderstaande ingrediënten.
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