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

Τι περιέχει το isla® medic hydro+ Cherry;

Οι παστίλιες περιέχουν υδατικό εκχύλισμα Iceland moss 
(βρύα Ισλανδίας) (0,4 - 0,8 : 1), καρβομερές, κόμμι 
ξανθάνης, υαλουρονικό νάτριο.

Άλλα συστατικά:

Ακακία, σορβιτόλη, μαλτιτόλη, άνυδρο κιτρικό οξύ, 
ακεσουλφάμη K, λεβομενθόλη, αρωματικές ύλες, φυτικό 
εκχύλισμα χρωστικών μέσων (καρότο/φραγκοστάφυλο), 
τριγλυκερίδια μέσης αλύσου, κεκαθαρμένο ύδωρ.
1 παστίλια περιέχει τα υποκατάστατα ζάχαρης σορβιτόλη 
(0,11 mg) και μαλτιτόλη (0,94 mg) = 0,09 BU.

Ποια είναι η χρήση του isla® medic hydro+ 
Cherry;

• Για την ανακούφιση των τυπικών ενοχλήσεων που
 σχετίζονται με κρυολόγημα και πονόλαιμο, όπως ο
 ερεθισμένος λαιμός και η βραχνάδα.

• Για την ξηρότητα των βλεννογόνων και τον ερεθισμό των
φωνητικών χορδών.

Μεταξύ άλλων, αυτές οι ενοχλήσεις ενδέχεται να είναι το 
αποτέλεσμα ενός μη παραγωγικού, ξηρού βήχα, όπως 
βήχα που προκαλείται από τον ερεθισμένο και ξηρό 
βλεννογόνο του στόματος.
Οι παστίλιες με σύμπλεγμα υδρογέλης που αποτελείται 
από υαλουρονικό οξύ και βρύα Ισλανδίας προστατεύουν 
αποτελεσματικά τους βλεννογόνους του στόματος και του 
λαιμού.

Μηχανισμός δράσης

Το σύμπλεγμα υδρογέλης που αποτελείται από 
καρβομερές, κόμμι ξανθάνης και υαλουρονικό οξύ 
ενσωματώνεται στις παστίλιες. Εξαιτίας της ικανότητας 
δέσμευσης νερού του πολυσακχαρίτη κόμμμι ξανθάνης και 
λόγω της εξειδικευμένης ικανότητας διόγκωσης του 
πηκτικού παράγοντα καρβομερούς, σχηματίζεται μια 
προστατευτική μεμβράνη πάνω από τους ερεθισμένους 
βλεννογόνους. Το υαλουρονικό οξύ που περιέχεται στις 
παστίλιες διαθέτει την ειδική φυσική ιδιότητα σχηματισμού 
μιας ενυδατικής μεμβράνης στην επιφάνεια των 

βλεννογόνων. 
Το υπόλειμμα ξηράς μορφής από το ειδικό εκχύλισμα που 
παρασκευάζεται από βρύα Ισλανδίας, τις λειχήνες που 
φύονται στον μακρινό Βορρά, περιέχει μυκίνες σε ποσοστό 
άνω του 80%. Το εκχύλισμα απελευθερώνεται όταν η 
παστίλια διαλύεται στο στόμα και καλύπτει τις περιοχές 
του στόματος, του λαιμού και του φάρυγγα σαν ένα 
βάλσαμο που ασκεί την ευχάριστη δράση του.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η παραγωγή σάλιου, η 
οποία συμβάλλει στην αναγέννηση των ερεθισμένων 
βλεννογόνων. Έτσι επιτυγχάνεται ανακούφιση από τις 
τυπικές ενοχλήσεις που σχετίζονται με κρυολόγημα και 
πονόλαιμο, δηλαδή τον ερεθισμένο λαιμό, τη βραχνάδα, 
τους ξηρούς βλεννογόνους και τη δυσκολία κατάποσης.

Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το isla® 
medic hydro+ Cherry;

Το isla® medic hydro+ Cherry 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® medic hydro+ Cherry;

Εάν γνωρίζετε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, 
επικοινωνήστε με το γιατρό σας προτού πάρετε το isla® 
medic hydro+ Cherry.

Μπορεί το isla® medic hydro+ Cherry να 
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης 
και του θηλασμού;

Δεν υπάρχουν ευρήματα που να υποδεικνύουν ότι η χρήση 
του isla®medic hydro+ Cherry απαγορεύεται κατά τη 
διάρκεια της κύησης και του θηλασμού.

Πώς πρέπει να χρησιμοποιείται το isla® medic 
hydro+ Cherry;

Ενήλικες και παιδιά από την ηλικία των 6 ετών και άνω: 
έως και 6 παστίλιες την ημέρα, όταν απαιτείται. Οι 
παστίλιες αφήνονται να διαλυθούν πλήρως στο στόμα. 
1 παστίλια περιέχει 1,05 mg υποκατάστατων ζάχαρης = 
0,09 BU.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε το isla® medic hydro+ Cherry;

Το isla® medic hydro+ Cherry μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή για 
θεραπεία ανά διαστήματα. Σε περίπτωση που οι 

ενοχλήσεις σας επιδεινωθούν (π.χ. πυρετός, πόνος στις 
αρθρώσεις) ή δε βελτιωθούν εντός 3 ημερών, επισκεφτείτε 
το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που 
μπορεί να εμφανιστούν κατά τη χρήση του isla® 
medic hydro+ Cherry;

Εάν χρησιμοποιηθεί υπερβολική ποσότητα, το isla® medic 
hydro+ Cherry ενδέχεται να έχει καθαρτική δράση ή/και να 
προκαλέσει ενοχλήσεις στο στομάχι.
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν 
αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

Τι άλλο πρέπει να προσέχετε;

Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην εξωτερική 
συσκευασία και την κυψέλη. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν 
μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 
Οι παστίλιες πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος και σε 
θερμοκρασία μικρότερη από 25° C. 
Συνιστάται οι παστίλιες να φυλάσσονται στην εξωτερική 
συσκευασία τους για να προστατεύονται από το φως.

Ποιες είναι οι διαθέσιμες συσκευασίες;

Συσκευασία που περιέχει 20 παστίλιες.

Παραγωγός

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG 
Herzbergstr. 3
61138 Niederdorfelden, Γερμανία 
http://www.engelhard.de  

Διανομή

Farmasyn SA
Μονής Δαμάστας 6, 
12133, Περιστέρι, Ελλάδα
Τηλ: 210 5777140, Fax: 210 5788791
www.farmasyn.gr 

Ημερομηνία αναθεώρησης των πληροφοριών
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Σημείωση:

Λόγω της παραγωγικής διαδικασίας που χρησιμοποιείται, 
οι παστίλιες ενδέχεται να περιέχουν φυσαλίδες αέρα. Ίχνη 
ενδέχεται να επικάθονται περιστασιακά στο φύλλο 
αλουμινίου. Η περίπτωση αυτή καθώς και ελάχιστες 
διακυμάνσεις στο χρώμα, τη γεύση και τη συνοχή, οι 
οποίες οφείλονται στα φυσικά συστατικά που περιέχονται 
στις παστίλιες, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του 
προϊόντος.

Φύλλο οδηγιών χρήσης

Παστίλιες

isla® medic hydro
Cherry
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Τι περιέχει το isla® medic hydro+ Cherry;

Οι παστίλιες περιέχουν υδατικό εκχύλισμα Iceland moss 
(βρύα Ισλανδίας) (0,4 - 0,8 : 1), καρβομερές, κόμμι 
ξανθάνης, υαλουρονικό νάτριο.

Άλλα συστατικά:

Ακακία, σορβιτόλη, μαλτιτόλη, άνυδρο κιτρικό οξύ, 
ακεσουλφάμη K, λεβομενθόλη, αρωματικές ύλες, φυτικό 
εκχύλισμα χρωστικών μέσων (καρότο/φραγκοστάφυλο), 
τριγλυκερίδια μέσης αλύσου, κεκαθαρμένο ύδωρ.
1 παστίλια περιέχει τα υποκατάστατα ζάχαρης σορβιτόλη 
(0,11 mg) και μαλτιτόλη (0,94 mg) = 0,09 BU.

Ποια είναι η χρήση του isla® medic hydro+ 
Cherry;

• Για την ανακούφιση των τυπικών ενοχλήσεων που
 σχετίζονται με κρυολόγημα και πονόλαιμο, όπως ο
 ερεθισμένος λαιμός και η βραχνάδα.

• Για την ξηρότητα των βλεννογόνων και τον ερεθισμό των
φωνητικών χορδών.

Μεταξύ άλλων, αυτές οι ενοχλήσεις ενδέχεται να είναι το 
αποτέλεσμα ενός μη παραγωγικού, ξηρού βήχα, όπως 
βήχα που προκαλείται από τον ερεθισμένο και ξηρό 
βλεννογόνο του στόματος.
Οι παστίλιες με σύμπλεγμα υδρογέλης που αποτελείται 
από υαλουρονικό οξύ και βρύα Ισλανδίας προστατεύουν 
αποτελεσματικά τους βλεννογόνους του στόματος και του 
λαιμού.

Μηχανισμός δράσης

Το σύμπλεγμα υδρογέλης που αποτελείται από 
καρβομερές, κόμμι ξανθάνης και υαλουρονικό οξύ 
ενσωματώνεται στις παστίλιες. Εξαιτίας της ικανότητας 
δέσμευσης νερού του πολυσακχαρίτη κόμμμι ξανθάνης και 
λόγω της εξειδικευμένης ικανότητας διόγκωσης του 
πηκτικού παράγοντα καρβομερούς, σχηματίζεται μια 
προστατευτική μεμβράνη πάνω από τους ερεθισμένους 
βλεννογόνους. Το υαλουρονικό οξύ που περιέχεται στις 
παστίλιες διαθέτει την ειδική φυσική ιδιότητα σχηματισμού 
μιας ενυδατικής μεμβράνης στην επιφάνεια των 

βλεννογόνων. 
Το υπόλειμμα ξηράς μορφής από το ειδικό εκχύλισμα που 
παρασκευάζεται από βρύα Ισλανδίας, τις λειχήνες που 
φύονται στον μακρινό Βορρά, περιέχει μυκίνες σε ποσοστό 
άνω του 80%. Το εκχύλισμα απελευθερώνεται όταν η 
παστίλια διαλύεται στο στόμα και καλύπτει τις περιοχές 
του στόματος, του λαιμού και του φάρυγγα σαν ένα 
βάλσαμο που ασκεί την ευχάριστη δράση του.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η παραγωγή σάλιου, η 
οποία συμβάλλει στην αναγέννηση των ερεθισμένων 
βλεννογόνων. Έτσι επιτυγχάνεται ανακούφιση από τις 
τυπικές ενοχλήσεις που σχετίζονται με κρυολόγημα και 
πονόλαιμο, δηλαδή τον ερεθισμένο λαιμό, τη βραχνάδα, 
τους ξηρούς βλεννογόνους και τη δυσκολία κατάποσης.

Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το isla® 
medic hydro+ Cherry;

Το isla® medic hydro+ Cherry 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® medic hydro+ Cherry;

Εάν γνωρίζετε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, 
επικοινωνήστε με το γιατρό σας προτού πάρετε το isla® 
medic hydro+ Cherry.

Μπορεί το isla® medic hydro+ Cherry να 
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης 
και του θηλασμού;

Δεν υπάρχουν ευρήματα που να υποδεικνύουν ότι η χρήση 
του isla®medic hydro+ Cherry απαγορεύεται κατά τη 
διάρκεια της κύησης και του θηλασμού.

Πώς πρέπει να χρησιμοποιείται το isla® medic 
hydro+ Cherry;

Ενήλικες και παιδιά από την ηλικία των 6 ετών και άνω: 
έως και 6 παστίλιες την ημέρα, όταν απαιτείται. Οι 
παστίλιες αφήνονται να διαλυθούν πλήρως στο στόμα. 
1 παστίλια περιέχει 1,05 mg υποκατάστατων ζάχαρης = 
0,09 BU.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε το isla® medic hydro+ Cherry;

Το isla® medic hydro+ Cherry μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή για 
θεραπεία ανά διαστήματα. Σε περίπτωση που οι 

ενοχλήσεις σας επιδεινωθούν (π.χ. πυρετός, πόνος στις 
αρθρώσεις) ή δε βελτιωθούν εντός 3 ημερών, επισκεφτείτε 
το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που 
μπορεί να εμφανιστούν κατά τη χρήση του isla® 
medic hydro+ Cherry;

Εάν χρησιμοποιηθεί υπερβολική ποσότητα, το isla® medic 
hydro+ Cherry ενδέχεται να έχει καθαρτική δράση ή/και να 
προκαλέσει ενοχλήσεις στο στομάχι.
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν 
αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

Τι άλλο πρέπει να προσέχετε;

Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην εξωτερική 
συσκευασία και την κυψέλη. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν 
μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 
Οι παστίλιες πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος και σε 
θερμοκρασία μικρότερη από 25° C. 
Συνιστάται οι παστίλιες να φυλάσσονται στην εξωτερική 
συσκευασία τους για να προστατεύονται από το φως.

Ποιες είναι οι διαθέσιμες συσκευασίες;

Συσκευασία που περιέχει 20 παστίλιες.
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Σημείωση:

Λόγω της παραγωγικής διαδικασίας που χρησιμοποιείται, 
οι παστίλιες ενδέχεται να περιέχουν φυσαλίδες αέρα. Ίχνη 
ενδέχεται να επικάθονται περιστασιακά στο φύλλο 
αλουμινίου. Η περίπτωση αυτή καθώς και ελάχιστες 
διακυμάνσεις στο χρώμα, τη γεύση και τη συνοχή, οι 
οποίες οφείλονται στα φυσικά συστατικά που περιέχονται 
στις παστίλιες, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του 
προϊόντος.

Να φυλάσσεται σε θέση που δεν
προσεγγίζουν και δε βλέπουν τα παιδιά!


