Αγαπητέ/ή ασθενή!
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για εσάς ή το παιδί σας σχετικά με τη χρήση αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
Εάν έχετε απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

isla®
Παστίλιες

junior

Τι περιέχει το isla® junior;
1 παστίλια περιέχει 80 mg υδατικού εκχυλίσματος
Iceland Moss (βρύα Ισλανδίας) (0,4 - 0,8 : 1).

κωδικός Laetus

Άλλα συστατικά:
Ακακία, σορβιτόλη, μαλτιτόλη, γλυκοζίτες στεβιόλης,
ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), παντοθενικό ασβέστιο,
γλυκονικός ψευδάργυρος, φυσική γεύση, φυτικό
εκχύλισμα χρωστικών μέσων (καρότο/φραγκοστάφυλο),
τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας, κεκαθαρμένο ύδωρ.
1 παστίλια περιέχει τα υποκατάστατα ζάχαρης σορβιτόλη
(0,312 mg) και μαλτιτόλη (0,685 mg) = 0,083 BU.
Ποια είναι η χρήση του isla® junior;
• Για την ανακούφιση των τυπικών ενοχλήσεων που
σχετίζονται με κρυολόγημα και πονόλαιμο, όπως ο
ερεθισμένος λαιμός και η βραχνάδα.
• Για τη δυσκολία κατάποσης και τον πονόλαιμο που
οφείλονται στον ξηρό και ερεθισμένο βλεννογόνο του
λαιμού και του φάρυγγα.
• Στην περίπτωση περιορισμένης ρινικής εισπνοής.
Οι παστίλιες isla® junior με γεύση φράουλας είναι
κατάλληλες για χρήση σε παιδιά ηλικίας από 4 ετών.
Προστατεύουν τους ξηρούς και ερεθισμένους
βλεννογόνους του στόματος και του φάρυγγα και
ανακουφίζουν από τις τυπικές ενοχλήσεις που
σχετίζονται με κρυολόγημα και πονόλαιμο.
Μηχανισμός δράσης
Το ειδικό φυτικό εκχύλισμα που περιέχεται στις παστίλιες
αποτελείται από μυκίνες σε ποσοστό μεγαλύτερο
από 80 %. Όταν η παστίλια διαλύεται στο στόμα, το
ειδικό φυτικό εκχύλισμα σχηματίζει μια μεμβράνη η οποία
καλύπτει τους βλεννογόνους του στόματος, του λαιμού
και του φάρυγγα, καταπραΰνοντας και προστατεύοντας
τους από επιπλέον ερεθισμούς και προσβολές.
Επιπλέον διεγείρεται η έκκριση σάλιου. Οι ερεθισμένοι
βλεννογόνοι αποκαθίστανται με αποτέλεσμα την

ανακούφιση από τις τυπικές ενοχλήσεις που σχετίζονται
με κρυολόγημα και πονόλαιμο, όπως ο ερεθισμένος
λαιμός και η βραχνάδα.
Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το isla®
junior;
Το isla® junior δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε
περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα
συστατικά που περιέχονται στις παστίλιες.
Πότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη
χρήση του isla® junior;
Εάν γνωρίζετε ότι εσείς ή το παιδί σας έχετε δυσανεξία σε
ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας
προτού χρησιμοποιήσετε το isla® junior.
Μπορεί το isla® junior να χρησιμοποιηθεί κατά
τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας;
(Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί από ενήλικες) Δεν
υπάρχουν ευρήματα που να υποδεικνύουν ότι η χρήση
του isla® junior απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της
κύησης και της γαλουχίας.
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείται το isla® junior;
Παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών: έως 6 παστίλιες
ημερησίως. Αφήστε να διαλυθούν στο στόμα, όταν
απαιτείται.
Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά έχουν ήδη την
ικανότητα ελεγχόμενης κατάποσης και δεν διατρέχουν
κίνδυνο πνιγμού.
Σημείωση για άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη
διαβήτη: 1 παστίλια περιέχει 0,997 mg υποκατάστατων
ζάχαρης = 0,083 BU
Για πόσο χρονικό διάστημα μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το isla® junior;
Εάν είναι απαραίτητο, το isla® junior μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Εάν τα συμπτώματα δεν βελτιωθούν μετά από 10 ημέρες,
θα πρέπει να συμβουλευτείτε ένα γιατρό ή φαρμακοποιό.
Ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που
μπορεί να εμφανιστούν κατά τη χρήση του
isla® junior;
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, το isla® junior μπορεί να
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Να φυλάσσεται σε θέση που δεν
προσεγγίζουν τα παιδιά!

κωδικός Laetus

Τι άλλο πρέπει να προσέχετε;
Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην εξωτερική
συσκευασία. Επιπλέον, η ημερομηνία παραγωγής και η
ημερομηνία λήξης αναγράφονται στην κυψέλη κάτω από
τη συντομογραφία "MFG/ EXP". Μη χρησιμοποιείτε το
προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης.
Οι παστίλιες θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος
και σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C. Συνιστάται η
φύλαξη των παστίλιων στην εξωτερική συσκευασία για να
προστατεύονται από το φως.
Καθώς οι παστίλιες isla® junior περιέχουν φυτικά
συστατικά, περιστασιακά ενδέχεται να εμφανιστούν
αλλαγές στο χρώμα, τη γεύση και τη συνοχή, οι οποίες,
ωστόσο, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος.

Ποιες είναι οι διαθέσιμες συσκευασίες;
Συσκευασία που περιέχει 20 παστίλιες.

Stand: 10/16; PB16xxxxx

έχει καθαρτική δράση λόγω της περιεκτικότητάς του στα
υποκατάστατα ζάχαρης, σορβιτόλη και μαλτιτόλη.
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν
αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

