Bisolduo™
Zuigtabletten
Citroen-eucalyptus smaak

U heeft gekozen voor Bisolduo met 5 mg aluin en 80 mg IJslands mos, een zuigtablet met
citroen-eucalyptus-smaak, deze ingrediënten zijn uit de natuur afkomstige verzachters voor
uw pijnlijke keel.
Het helpt om de symptomen van een droge hoest te verminderen en de hoestneiging te
onderdrukken. Het kan ook helpen bij het doorbreken van de vicieuze cirkel van een
geïrriteerde keel en een droge hoest.
Lees goed deze gebruiksaanwijzing voordat u dit product gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Bisolduo is een medisch hulpmiddel en is zonder voorschrift verkrijgbaar.
Om het beste resultaat te bereiken moet u Bisolduo op de juiste wijze gebruiken, zoals
hieronder beschreven staat.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Worden uw klachten niet minder, of zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze gebruiksaanwijzing:
1. Wat is Bisolduo en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Bisolduo niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Bisolduo?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Bisolduo?
6. Overige informatie.

1. Wat is Bisolduo en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Bisolduo werkt als een natuurlijke verzachtende balsem,die helpt om de hoestneiging te
onderdrukken en om uw geïrriteerde keel te verzachten. Het bevat aluin en IJslands mos.
Bisolduo werkt als een natuurlijke verzachtende balsem.
Bisolduo wordt gebruikt om de vicieuze cirkel te doorbreken van keelpijn en droge hoest door
het kalmeren van het geïrriteerde mond- en keelslijmvlies. Dit helpt de symptomen van een
droge hoest te verminderen en de hoestneiging te onderdrukken.
2. Wanneer mag u Bisolduo niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
U bent allergisch (overgevoelig) voor aluin, IJslands mos of voor één van de andere stoffen
die in Bisolduo zitten.
Neem altijd contact op met uw arts als u aanhoudende en onverklaarbare keelproblemen heeft.

Zwangerschap en borstvoeding
Op basis van de huidige kennis bestaat er geen reden om het gebruik/inname van Bisolduo
tijdens de zwangerschap en borstvoeding te beperken. Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts voordat u Bisolduo gebruikt.
Gebruik bij kinderen
Bisolduo wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 6 jaar.
Gebruik bij diabetici
Bisolduo is geschikt voor diabetici aangezien het product suikervrij is.
Elke zuigtablet bevat 0,062 BE (broodeenheden). (1 broodeenheid komt overeen met 12 g
verteerbare koolhydraten).
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Bisolduo
Bisolduo bevat sorbitol dat een laxerend effect kan hebben.
Bisolduo bevat aluin dat een bron van aluminium is. Patiënten met de ziekte van Alzheimer,
de ziekte van Parkinson en dialysepatiënten dienen hun arts te raadplegen voordat ze dit
product innemen.
Gebruikt u nog andere producten?
Er zijn geen interacties bekend.
3. Hoe gebruikt u Bisolduo?
Gebruik Bisolduo altijd precies zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.
Hoe gebruikt u Bisolduo?
Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: maximaal 8 zuigtabletten per dag om op te zuigen,
afhankelijk van uw individuele behoeften.
Bisolduo is bedoeld voor kortdurend gebruik en dient niet langer dan 30 dagen te worden
ingenomen. Als na drie dagen gebruik geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw
arts.
Heeft u te veel Bisolduo gebruikt?
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
4. Mogelijke bijwerkingen
Vooralsnog zijn er bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing geen bijwerkingen
waargenomen die verband hebben met de inname van Bisolduo.
Krijgt u echter last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Bisolduo?
Houd medische hulpmiddelen buiten het zicht en bereik van kinderen.
Gebruik Bisolduo niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking en het buisje.

6. Overige informatie
Bisolduo is verkrijgbaar in buisjes met 18 zuigtabletten.
Elke zuigtablet bevat 1065 mg sorbitol.
Andere bestanddelen:
sorbitol, siliciumdioxide, smaakstof (citroen, Frescofort, eucalyptus), talk, polyethyleenglycol,
xanthaangom, curcumine, magnesiumstearaat.
Suikervrij
Glutenvrij
Bevat geen lactose
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Overige informatie over Bisolduo
Het hele jaar door worden we blootgesteld aan externe factoren die kunnen leiden tot een
droge hoest en een geïrriteerde keel. Hieronder vallen de airconditioning in de zomer, de
centrale verwarming en droge lucht in de winter of pollen in de lente. Verder kan een gewone
verkoudheid gepaard gaan met een droge hoest en een geïrriteerde keel.
Dit kan allemaal leiden tot een droge, geïrriteerde, jeukerige en kriebelige keel dat ongemak
kan geven – het duurt niet lang, maar het is hinderlijk en irritant.
Bisolduo is een zuigtablet met een dubbele laag van bestanddelen op natuurlijke basis om u
een dubbel effect te geven:
 helpt de keel te hydrateren, te verzachten en de hoest te onderdrukken
 helpt om de keel te beschermen tegen verdere irritatie.
Het uit IJslands mos afkomstige extract, dat in feite een korstmos is, werkt verzachtend op het
slijmvlies in de keel. De aanwezige plantaardige gommen werken als een beschermende film
op het geïrriteerde keelslijmvlies om verdere irritatie tegen te gaan.
De tweede werkzame stof, aluin, een natuurlijk mineraal, werkt door zijn samentrekkende
effect als een barrière tegen ziektekiemen en infecties en helpt daardoor uw keel te
beschermen tegen verder ongemak en irritatie.
Bisolduo:
 helpt om keelirritatie te behandelen (droge, jeukende en kriebelige keel)
 verzacht de typische symptomen van droge hoest
 kalmeert en bevochtigt uw droge keel
 helpt om schadelijke en negatieve effecten op de keel – die door externe invloeden
zijn veroorzaakt (bijvoorbeeld luchtverontreiniging, rook, airconditioning, etc.) – en
irritatie van het mondslijmvlies te bestrijden
 werkt als een beschermende film op het geïrriteerde keelslijmvlies tegen keelirritaties.

Bisolduo is gebitsvriendelijk en geschikt voor diabetici.
Veel beterschap!

