
Sposób stosowania i droga podania:
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 
W początkowej fazie choroby, przy nasilonych 
dolegliwościach: 5 kropli doustnie co pół godziny 
lub co godzinę, jednak nie częściej niż 6 razy na 
dobę. Po częściowym ustąpieniu objawów należy 
ograniczyć częstość stosowania do 3 razy 
dziennie. W chorobach przewlekłych: 5 kropli 
doustnie 1–3 razy dziennie. Dla dzieci powyżej 
12 lat i dla dorosłych maksymalna dawka dobowa 
nie powinna przekraczać 30 kropli. Należy 
zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem 
leku. 

TONSILLOPAS®

Produkt złożony
Krople doustne, 20 ml, roztwór.

10 g (=10,3 ml) zawiera: 
Baptisia D1 
Hydrargyrum bicyanatum. D8 
Ammonium bromatum D4 
Kalium bichromicum D4 
Kalium chloratum D2 
Apisinum D6 

Produkt zawiera 25% (V/V) etanolu

1 g
4 g
1 g
1 g
1 g
2 g

wspomagająco w stanach  
zapalnych gardła 
dla dzieci powyżej 12 roku życia

TONSILLOPAS®

Ból gardła? Kaszel?
Katar? Przeziębienie?

Wyłączny dystrybutor: SANUM POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kurza Stopka 5/c, 70-535 Szczecin, Poland
tel. (91) 8123804, fax (91) 8123805
e-mail: sanum@sanum.com.pl, www.sanum.com.pl
e-mail: pascoe@pascoe.com.pl, www.pascoe.com.pl

Podmiot odpowiedzialny: 

Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH, 

Schiffenberger Weg 55, 

D-35394 Giessen, Niemcy.

Leki PASCOE –  esencja natury 
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki 
dołączonej do opakowania bądź skonsultuj 

się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek 
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu 

życiu lub zdrowiu.

Leki PASCOE –  esencja natury 
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na produkty pochodzenia pszcze-
lego, brom, chrom oraz którykolwiek składnik leku. 
Choroba alkoholowa.

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:19964 
wydanego przez Prezesa URPLWMiPB.
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. 

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym 
dla dzieci. 
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25˚C.

Wskazania:  



Objawy towarzyszące 
przeziębieniu:

Wsparcie podczas choroby Składniki leku TONSILLOPAS
i ich wskazania homeopatyczne

Baptisia (Dzikie indygo)  

Przeciwdziała narastaniu gorączki
Łagodzi przebieg infekcji z wysoką temperaturą 
i poczuciem wewnętrznego rozbicia

Co mówi Materia Medica?
Baptisia
Ciężkie, infekcje przebiegające z gorączką  stany splątania  bolesność • •
mięśni.

Mercurius cyanatus
Schorzenia infekcyjne ostre choroby zakaźne obrzęk węzłów chłonnych • •  
• owrzodzenia w jamie ustnej.

Ammonium bromatum
Ostre zapalenia górnych dróg oddechowych z chrypką i suchym kaszlem.

Kalium bichromicum
Zapalenie błony śluzowej układu oddechowego  lepka, kleista lub gęsta •
wydzielina  nieżyt nosa, gardła, krtani i oskrzeli.•

Kalium chloratum
Nieżyt nosa, gardła  zapalenie migdałków  zapalenie trąbki Eustachiusza •  •
• afty i owrzodzenia w jamie ustnej.

Apisinum
Zapalenia i schorzenia związane z gromadzeniem wysięków.

Ból i stan zapalny gardła

Ból głowy

Gorączka

Kaszel

Bóle uszu i gardła występujące 
nagle w nocy

Powiększenie węzłów 
chłonnych

Bóle mięśniowo – stawowe
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