
Vartojimo instrukcija 

„ViruProtect STADA“ purškalas nuo bendrojo peršalimo 

 

PRIEMONĖS APRAŠYMAS 

„ViruProtect STADA“ yra burnos purškalas nuo bendrojo peršalimo. Jį  paprasta vartoti ir jis pradeda 

veikti greitai. „ViruProtect STADA“ sukuria apsauginį barjerą nuo bendrojo peršalimo virusų, 

padengdamas burnos gleivinę. Barjeras sulaiko bendrojo peršalimo virusus, juos nukenksmina ir 

slopina jų plitimą bei dauginimąsi. 

INDIKACIJOS 

Vartoti esant galimam peršalimo virusų poveikiui arba vos tik pajuntami peršalimo simptomai. 

„ViruProtect STADA“ yra tinkamas suaugusiesiems ir vaikams (vyresniems nei 4 metų metų amžiaus). 

NUMATYTA PASKIRTIS 

Gydo bendrąjį peršalimą ir sušvelnina jo simptomus. 

KLINIKINIAI PRIVALUMAI 

 „ViruProtect STADA“ apsaugo nuo bendrojo peršalimo virusų 

 „ViruProtect STADA“ gali padėti sutrumpinti bendrojo peršalimo trukmę, jei pradedamas vartoti 
ankstyvoje infekcijos stadijoje 

 „ViruProtect STADA“ palengvina bendrojo peršalimo simptomus ir malšina gerklės skausmą. 
 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 

 Nevartokite „ViruProtect STADA“, jei yra padidėjęs jautrumas ar esate alergiški bet kuriai 
sudedamajai medžiagai. 

 Nenaudokite šio preparato nėštumo ar žindymo metu, nes nėra su šioms būklėmis susijusios 
klinikinės informacijos. 

 Nenaudokite preparato po chirurginės intervencijos burnoje ir (arba) gerklėje nepasitarę su 
gydytoju ir kol žaizda nesugyja. 

 Purkšdami purškalą jo neįkvėpkite, nes jis gali sudirginti kvėpavimo takus ir sukelti kosulį bei 
užkimimą. 

 Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, kuriuos gali 
sukelti smulkios dalys. 

 Jei karščiuojate arba jei jūsų simptomai yra sunkesni už bendrojo peršalimo simptomus, 
kreipkitės į gydytoją; jų priežastis gali būti kita. 

 Siekiant išvengti ligos plitimo, preparatą turi naudoti tik vienas vartotojas. 
 

KONTRINDIKACIJOS 

 Žinomų kontraindikacijų nėra. 
 

GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS 

 Apie jokį šalutinį poveikį nežinoma. 
 



Jei vartojant „ViruProtect STADA“ pasireiškia nepageidaujamas poveikis, pasikonsultuokite su 

gydytoju. 

VARTOJIMAS 

Kada reikia vartoti 

Pradėkite vartoti „ViruProtect STADA“ esant galimam bendrojo peršalimo virusų poveikiui arba kuo 

greičiau, vos tik pajutote peršalimo simptomus. Tęskite „ViruProtect STADA“ vartojimą, kol 

simptomai susilpnės. 

Kaip vartoti 

1. Išsižiokite ir nukreipkite purkštuką į gerklę (1 pav.). 
2. Paspauskite pompą žemyn ir papurkškite 2 kartus (1 dozę). Purkškite kas dvi valandas iki 6 kartų 

per dieną tuo metu, kai galite būti paveikti peršalimo viruso. 
 

KAIP JIS VEIKIA 

„ViruProtect STADA“ sudaro dvi pagrindinės sudedamosios dalys, glicerolis ir menkės tripsinas – jos 

kartu sukuria veiksmingą trejopo poveikio barjerą, kuris: 

Sulaiko: glicerolis sukuria osmosiškai aktyvų laikiną barjerą, kuris sulaiko virusus. 

Nukenksmina: tripsinas slopina virusų gebėjimą suformuoti ryšius ir taip neutralizuoja jų savybę 

užkrėsti ląsteles. 

Apsaugo: „ViruProtect STADA“ barjeras apsaugo burnos ertmę ir gerklę 

 

LIGOS APRAŠYMAS: BENDRASIS PERŠALIMAS 

Bendrasis peršalimas yra viena iš labiausiai paplitusių infekcinių ligų, kurias sukelia į organizmą per 

nosį, burną ir gerklę patenkantys virusai¹. Bendrąjį peršalimą sukelia įvairūs virusai (beveik 200¹), iš jų 

pagrindiniai patogenai yra rinovirusai. 

Inkubacinis periodas trunka apie 48 valandas, priklausomai nuo viruso tipo (intervalas yra nuo 0,5 iki 

4,5 dienų²). 

Į peršalimo virusą imuninė sistema reaguoja uždegimine reakcija. Uždegiminė reakcija sukelia tokius 

simptomus kaip gerklės skausmas, kosulys, sloga, kartais karščiavimas ir čiaudulys. 

 Bendras peršalimas paprastai trunka 7–10 dienų¹ 

 Suaugęs žmogus peršalimu paprastai serga 2–5 kartus per metus³ 

 Vaikas peršalimu paprastai serga 7–10 kartų per metus³ 
 

¹Heikkinen ir kt. “The common cold.” The Lancet 361.9351 (2003): 51-59 

²Lessler, Justin ir kt. Incubation periods of acute respiratory viral infections: a systematic review, The 

Lancet Infectious Diseases, Volume 9, Issue 5, 291-300. 

³Hull D ir kt. Effects of creating a non-specific, virus-hostile environment in the nasopharynx on 

symptoms and duration of common cold. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2007 Apr; 27(2): 73-7. 

 



„ViruProtect STADA“ TIEKIAMAS DVIEJŲ SKIRTINGŲ DYDŽIŲ PAKUOTĖSE 

 „ViruProtect STADA 7 ml“ 

 „ViruProtect STADA 20 ml“ 
 

„ViruProtect STADA“ PAKUOTĖS TURINYS 

 Burnos purškalas, kurį sudaro: buteliukas, pompa, purkštukas ir apsauginis dangtelis. 

 „ViruProtect STADA“ tirpalas, kurio sudėtyje yra: glicerolio, vandens, natūralaus fermento – 
menkės tripsino, etanolio (<1 %), kalcio chlorido, trometamolio ir mentolio. Tirpale nėra cukraus, 
konservantų, glitimo ar laktozės. 

 Ši vartojimo instrukcija. 
 

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS 

 Suvartokite iki pasibaigiant tinkamumo vartoti terminui, nurodytam ant preparato etiketės ir 
pakuotės. 

 Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 
 Nesuvartotą preparatą grąžinkite savo vaistinei. 

 
PLATINTOJAS LIETUVOJE 

UAB STADA Baltics 

Goštauto g. 40A  

Vilnius LT-03163 

stada.baltics@stada.com 

 

GAMINTOJAS 

„Enzymatica AB“ 

IDEON Science Park  

SE-223 70 Lundas, Švedija 

www.enzymatica.com 

 

Daugiau informacijos pateikiama adresu: www.viroprotect.lt 

 

Medicininė priemonė 

CE 0477 


