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Behandla orsaken
- istället för symptomen
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Mot förkylning
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För över 30 år sedan uppmärksammade
isländska forskare att personal i fiskrenserierna
hade ovanligt mjuka och hela händer.
Det visade sig att det fanns ett naturligt marint
enzym hos ishavstorsk (köldanpassat trypsin)
med goda läkande egenskaper.
När enzymet kommer i kontakt med människans varma hud och slemhinnor blir det
superaktivt och bildar en effektiv ytbarriär mot
sjukdomsalstrande mikroorganismer såsom
virus, svamp och bakterier.

ColdZyme® Munspray är registrerat hos
Läkemedelsverket som medicinteknik produkt, Klass I (CE-märkt). Enzymet, (köldanpassat trypsin) har använts i över 10 år i
hudprodukter och i flera år som munspray.
Över 2 miljoner doser har administrerats med
munsprayen.
Munsprayen är mycket vältolererad, då den
endast verkar kortvarigt och lokalt i munhålan
och därefter bryts enzymet snabbt ner och inaktiveras. Produkten är sockerfri och innehåller inga konserveringsmedel. Munsprayen kan
användas av alla vuxna och barn över 4 år.
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Virus

Aktiv enzymbarriär

Munslemhinna

Epitelceller

Epitelceller

Vad är en förkylning?
Förkylning är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna.
Den orsakas av virus som tar sig in i
slemhinnans celler i framför allt näsan och svalget.

Förkylningssymptom
Vanliga symptom är rinnsnuva, nästäppa och
halsont. Lätt hosta och huvudvärk med feber kan
också höra till bilden och en vanlig förkylning
varar normalt färre än tio dagar.
Sammanfattningsvis så består förkylning av:
Steg 1 Virusinfektion av celler.
Steg 2 En inflammatorisk reaktion som mani
festeras genom förkylningssymptomen.
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Det finns idag inga läkemedel mot steg 1 utan
bara mot steg 2 (till exempel alvedon mot feber).

Behandla orsaken
- istället för symptomen
ColdZyme®   Munspray är en unik medicinteknisk
produkt som innehåller ett marint enzym som när
det sprayas i munhålan på svalgets slemhinna bildar en tillfällig aktiv barriär som reducerar risken för
att få en förkylning och/eller förkortar sjukdomsför
loppet om insatt tidigt under förkylningsinfektionen.
ColdZyme®   Munspray verkar primärt mot orsaken
till sjukdomen, d v s viruset och påverkar därmed
steg 1 och indirekt steg 2.
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Vad är ColdZyme Munspray
och vem kan använda produkten?
ColdZyme® Munspray är en medicinteknisk pro
dukt, klass I (CE-märkt). Produkten är sockerfri
och innehåller inga konserveringsmedel. Produkten innehåller ett marint enzym som ger en skyddande barriär mot förkylning i munhåla och svalg.
ColdZyme® Munspray ger endast en lokal effekt,
och har därför inga interaktioner eller aktiva substanser i kroppen systemiskt. Det innebär att produkten passar alla vuxna och barn över 4 år, (d v s
även gravida, äldre eller personer med autoimmun
eller kronisk sjukdom kan använda produkten).

Produktegenskaper

Mot förkylning

Dosering
Rikta munstycket mot svalget och spraya 2 puffar
(1 dos) varannan timme i förebyggande syfte eller
tills symptomen lindras. Förpackningen innehåller
110 puffar (55 doser).

• Användning i förebyggande syfte: använd
inte sprayen mer än 30 dagar utan uppehåll

• Användning vid förkylningssymptom: om
symptomen inte lindras inom 10 dagar från påbörjad behandling, kontakta sjukvården

Varningstext

• ColdZyme

Munsprayen skall inte inandas vid användning.
Munsprayen skall inte användas vid förekomst
av sår i munnen.
Munsprayen skall inte användas av barn under 4 år.

• Verkningsmekanismen fungerar

Förvaring och hållbarhet

Munspray reducerar risken för att få
en förkylning och/eller förkortar sjukdomsförloppet i ett tidigt stadium av förkylningsinfektionen
®

genom att sprayen skapar en aktiv
skyddande ytbarriär på slemhinnan i
svalget som försvårar förkylningsvirusens möjlighet att orsaka sjukdom

Innehåll
Marint enzym (köldanpassat trypsin).
Glycerol. Rent vatten.
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1 flaska ColdZyme® Munspray beräknas innehålla
motsvarande en årsförbrukning, (baserat på användning till 3 st förkylningar).
ColdZyme® Munspray skall förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning har 6 månaders
hållbarhet.
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Mot förkylning
Har du testat någon av ColdZyme®produkterna? Då vill vi gärna höra dina
erfarenheter. Skriv ner några rader om hur du
blivit hjälpt, och om du har andra synpunkter.
Maila till info@coldzyme.se

Gå in på www.coldzyme.se och läs om
ColdZyme®-produkterna. Delta gärna i vår
tävling, där priset är en årsförbrukning av
ColdZyme® Munspray

Enzymatica grundades 2007 och är ett
publikt bioteknikbolag noterat på Aktietorget.
Företaget har globala rättigheter att utveckla,
registrera och marknadsföra produkter som
innehåller marint enzym (köldanpassat trypsin),
t.ex. ColdZyme®-serien.

Enzymatica AB
Ideon Science Park | 223 70 Lund
www.enzymatica.se | www.coldzyme.se
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