Уважаеми пациенти!
Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация, относно
употребата на това медицинско изделие. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или
фармацевт.
Листовка

Исла медик хидро+
Череша

север, съдържа повече от 80% муцини. При смучене на
пастилите, този концентриран екстракт бавно се
разтваря и покрива лигавицата на устната кухина и
гърлото като балсам, където оказва своето
благотворно действие.

пастили

Какво съдържа Исла медик хидро+ Череша?
Пастилите съдържат воден екстракт от Исландски
лишей (Lichni Islandici extractum liquidum) (0,4–0,8:1),
карбомер, ксантанова гума, натриев хиалуронат.
Други съставки:
Акация, сорбитол, малтитол, безводна лимонена
киселина, ацесулфам калий, левоментол, аромат,
оцветител - растителен екстракт (морков/касис),
средноверижни триглицериди, пречистена вода.
1 пастил съдържа сорбитол (0,11 g) и малтитол
(0,94 g) = 0,09 BU (хлебни единици).
За какво се използва Исла медик хидро+ череша?
• За облекчаване на типичните симптоми свързани с
настинка като възпалено и пресъхнало гърло, дрезгав
глас;
• Пресипнал глас, сухота и дискомфорт в устната
кухина.
Причина за тези оплаквания може да бъде
непродуктивната суха кашлица, породена от
раздразнена и пресъхнала лигавица на гърлото.
Пастилите с хидрогел комплекс от хиалуронова киселина
и исландски лишей ефективно защитават лигавицата на
устната кухина и гърлото.
Механизъм на действие
Пастилите съдържат хидрогел комплекс, състоящ се
от карбомер и ксантанова гума, плюс хиалуронова
киселина. Способността на полизахаридите в
ксантановата гума да се свързват с вода и
набъбващите свойства на желиращият агент карбомер,
позволяват образуването на защитен филм върху
раздразнената лигавица на гърлото. Хиалуроновата
киселина която се съдържа в пастилите притежава
физическото свойство да образува овлажняващ филм по
повърхността на лигавицата.
Сухият остатък от специалния екстракт от Исландски
лишей, който устоява на суровия климат на далечния
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В следствие се стимулира отделянето на слюнка,
раздразнените мукозни мембрани вече могат да се
възстановят и изчезват типичните оплаквания
свързани с настинка и възпалено гърло, като бодежи в
гърлото и дрезгав глас, пресъхнало гърло и затруднено
преглъщане.
Кога не трябва да използвате Исла медик хидро+
череша?
Исла медик хидро+ череша не трябва да се използва
при известна свръхчувствителност към някоя от
съставките на продукта.
Какви предпазни мерки трябва да имате предвид
при употреба на Исла медик хидро+ череша?
Ако знаете, че имате непоносимост към някои захари,
свържете се с лекар преди да приемете Исла медик
хидро+ череша.
Може ли Исла медик хидро+ череша да бъде приеман
по време на бременност и кърмене?
Няма докладвани случаи или други причини, които да
правят противопоказана употребата на Исла медик
хидро+ череша по време на бременност и кърмене.
Как можете да използвате Исла медик хидро+
череша?
Възрастни и деца над 6 години могат да приемат до 6
пастила дневно при нужда. Пастилите се смучат бавно
докато напълно се разтворят в устата.
1 пастил съдържа 1,05 g заместители на захарта =
0,09 BU (хлебни единици).
Колко дълго може да приемате Исла медик хидро+
череша?
Исла медик хидро+ череша може да бъде приеман
продължително време или през интервали. Ако
симптомите ви се влошат (например висока
температура, болки в ставите) или не се подобрят
след 3 дни, консултирайте се с Вашия лекар или
фармацевт.
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Какви нежелани реакции може да предизвика Исла
медик хидро+ череша?
Ако Исла медик хидро+ череша се приеме в голямо
количество може да има лаксативен ефект и/или да
предизвика стомашни проблеми.
В много редки случаи са възможни алергични реакции.
Какво друго трябва да имате предвид?
Да не се използва след изтичане срока на годност,
означен върху опаковката и блистера. Да се съхраняват
на сухо място, при температура под 25°С.
Препоръчва се пастилите да се съхраняват в
оригиналната опаковка за да се предпазят от светлина.
Какви опаковки са налични на пазара?
Опаковка с 20 и 50 пастила.

Последна редакция на листовката
Април 2015

Да се съхранява на място, недостъпно
за деца!
Забележка:
Поради начина на производство е възможно наличието
на въздушни мехурчета в пастилите. Възможно е да
полепне по фолиото. Това, както и малки отклонения в
цвета, вкуса и консистенцията, не се отразяват на
качеството на продукта, те се дължат на
използването на натурални съставки.
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