
Уважаеми пациенти!

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

Какво съдържа Исла Джуниър

1 пастил съдържа 80 mg воден екстракт от 
Исландски лишей (Lichni Islandici extractum liquidum) 
(0,4–0,8:1).  
 
Други съставки:

Aкация, сорбитол, малтитол, стевиол гликозиди, 
аскорбинова киселина (вит.С), калциев пантотенат, 
цинков глюконат, с натурален аромат, оцветител 
от растителен екстракт(морков/касис), 
средноверижни триглицериди, пречистена вода.

1(един) пастил съдържа сорбитол (0,312 g) и 
манитол (0,685 g) = 0.083 BU хлебни единици 
 

За какво се използва Исла Джуниър?

 • За облекчаване на типичните симптоми 
свързани с настинка и възпалено гърло като 
кашлица, дразнене в гърлото и дрезгав глас.

 • При суха и раздразнена лигавица на гърлото и 
фаринкса, което може да доведе до болка и 
трудно преглъщане.

 • Ограничено дишане през носа.

 
Исла Джуниър пастили с вкус на ягода  са 
подходящи за употреба при деца от 4-годишна 
възраст. Пастилите облекчават и защитават 
сухата и раздразнена лигавица  на устата , 
гърлото и фаринкса 

 

Механизъм на действие

Исла джуниър пастили съдържат екстракт от 
Исландски лишей.

Специалния билков екстракт съдържащ се в 
пастлите се състои от повече от 80 % Муцини. 
При смучене на пастилите, този концентриран 
екстракт се разтваря и покрива лигавицата на 
устата и гърлото като балсам, където оказва 
своето благотворно и защитно  действие, като 
по този начин осигурява равномерно разпределение 

на активните вещества.

Стимулира се слюноотделянето, раздразнените и 

зачервени мукозни мембрани вече могат да се 

възстановят и изчезват типичните оплаквания 

свързани с настинка и възпаленио гърло като 

кашлица, дрезгав глас, пресипналост, болка и 

затруднено преглъщане. 

 

Кога не трябва да използвате Исла Джуниър? 

Исла Джуниър 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 Джуниър?

Ако знаете, че Вие или Вашето дете имате 

непоносимост към някои захари, свържете се с 

лекар преди да приемете Исла Джуниър. 

 

Може ли Исла Джуниър да бъде приеман по 

време на бременност и кърмене?

Няма докладвани случаи или други причини, които да 

правят противопоказана употребата на Исла 

Джуниър по време на бременност и кърмене. 

 

Как можете да използвате Исла Джуниър ?

Деца от 4 години: по 1–2 пастила се смучат бавно 

няколко пъти дневно, при необходимост. До 6 

пастила дневно.

Важно е да сте сигурни, че детето може да смуче 

пастила без да се задави.

Информация за диабетици: 1 пастил съдържа 0,997 

gзахарни заместители = 0,083 BU (хлебни единици). 

 

Колко дълго може да приемате Исла Джуниър?

Ако е необходимо, Исла Джуниър  може да бъде 

приеман продължително време. Ако в продължение 

на 10 дни оплакванията продължават, 

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Листовка

Исла® Джуниър 

пастили
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Какви нежелани реакции може да предизвика 
Исла Джуниър?

Много рядко Исла Джуниър  може да има 
лаксативен ефект, поради съдържанието на 
сорбитол и малтитол. 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., защитени от пряка светлина , в 
оригиналната картонена опаковка.

Исла Джуниър пастили съдържат растителни 
съставки , поради което от време на време могат 
да възникнат различия в цвета, вкуса или 
консистенцията , което не оказва влияние върху 
качеството на продукта.

Обяснения на съкращенията върху блистера:

MFG = дата на производство,

EXP = дата на изтичане на срока на годност,

LOT = партиден номер. 
 

Какви опаковки са налични на пазара?

Опаковка с 20 пастила.

Производител:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden, Germany

Tel.: +49 (0) 6101 / 539 - 300 
Fax: +49 (0) 6101 / 539 - 315

Internet: http://www.engelhard.de 
E-mail: info@engelhard.de

Дистрибутор:

Ведра Интернешънъл АД

София 1407 , ул. Червена стена 58

www.vedrainternational.eu

Последна редакция на листовката:

Октомври 2016

Да се съхранява на място, недостъпно за 
деца!
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