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Gelovox o smaku cytrusowo - mentolowym x 20 tabl do
ssania
 

Cena: 36,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent POHL-BOSKAMP

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Gelovox w postaci tabletek do ssania o smaku cytrusowo-mentolowym stosowany jest przy suchości śluzówki gardła
różnego pochodzenia, a także przy objawach powiązanych z tą suchością, czyli przy chrząkaniu, drapaniu w gardle czy dolegliwościach
przy połykaniu. Produkt nie zawiera w składzie cukru, więc może być stosowany przez cukrzyków. Nie ma również glutenu, więc będzie
odpowiedni dla osób na diecie bezglutenowej. W formule Gelovox nie znajduje się też laktoza i dodatki pochodzenia zwierzęcego. Wyrób
medyczny przeznaczony jest dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci od 6. roku życia.

Na co jest Gelovox? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest łagodzenie dolegliwości związanych z gardłem. Produkt
może być pomocny w przypadku uciążliwej chrypki lub suchości błon śluzowych, a ponadto można go zastosować przy drapaniu w
gardle bądź przy jego podrażnieniu. Będzie szczególnie przydatny w przypadku osób, które pracują głosem, a dodatkowo może być
pomocny przy przesuszeniu śluzówki gardła w związku z paleniem papierosów, przebywaniem w klimatyzowanych pomieszczeniach
czy zmagających się z suchym kaszlem. Funkcją Gelovox jest długotrwałe nawilżanie śluzówki jamy ustnej i gardła. Działanie Gelovox
polega na wytworzeniu kompleksu hydrożelowego z kwasem hialuronowym, który pokrywa dokładnie śluzówkę gardła, ułatwiając jej
regenerację i zapewniając jej ochronę przed podrażnieniami. Kompleks hydrożelowy utrzymuje się na śluzówce jamy ustnej i gardła
przez około 30–60 minut, przynosząc ulgę przy dolegliwościach związanych z jej przesuszeniem.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek do ssania o smaku cytrusowo-mentolowym Gelovox. W skład każdej tabletki wchodzi ksantan,
karbomer oraz hialuronian sodu. Formułę uzupełniają składniki pomocnicze, czyli mannitol, wodorowęglan sodowy, ksylitol oraz kwas
cytrynowy, a oprócz tego makrogol, aspartam i substancje smakowe (pomarańcz-grejpfrut, mięta pieprzowa). W skład produktu wchodzi
również wodorofosforan potasu, stearynian cynku oraz dwutlenek krzemu. Tabletki dostępne są w wygodnej w użytku tubie, dzięki
czemu można wyjmować je z opakowania bardzo szybko i bezgłośnie.

Dawkowanie Gelovox należy dostosować do potrzeb z pacjenta – wyrób medyczny może być stosowany kilka razy dziennie, zależnie od
zapotrzebowania. Tabletki można ssać co 2–3 godziny, pilnując jednocześnie, aby nie przekraczać dawki 6 tabletek do ssania dziennie.
Tabletkę należy każdorazowo ssać powoli, aż całkowicie rozpuści się w jamie ustnej. Tabletki nie powinny być rozgryzane i połykane w
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całości. Wyrób medyczny Gelovox można stosować doraźnie lub długotrwale, zależnie od potrzeb i dolegliwości.

Przeciwwskazaniem do stosowania wyrobu medycznego Gelovox jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Tabletki do
ssania Gelovox nie powinny być stosowane przez dzieci, które nie ukończyły jeszcze 6 lat. Pacjentki spodziewające się dziecka i
karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem kwestię ewentualnego stosowania produktu.

Skład
Ksantan, karbomer, hialuronian sodu. Pozostałe składniki: mannitol, wodorowęglan sodowy, ksylitol, kwas cytrynowy, makrogol,
aspartam, substancje smakowe (pomarańcz-grejpfrut, mięta pieprzowa), wodorofosforan potasu, stearynian cynku, dwutlenek krzemu.

Wskazania i działanie

Gelovox tabletki do ssania na gardło zapewniają ochronę błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Stosuje się je w celu łagodzenia
dolegliwości gardła takich jak: chrypka, podrażnienie gardła, drapanie w gardle oraz suchość błon śluzowych prowadząca do
bólu gardła lub suchego nieproduktywnego kaszlu.
Przyczyny suchości oraz podrażnień błon śluzowych jamy ustnej i gardła są zróżnicowane, mogą być spowodowane:

nadmiernym używaniem głosu
utrudnionym oddychaniem przez nos (na przykład z powody przeziębienia)
suchym powietrzem, spowodowanym ogrzewaniem lub korzystaniem z klimatyzatorów
zanieczyszczeniami powietrza
alergią na pyłki (katar sienny)
paleniem papierosów

GeloVox tabletki do ssania nie zawierają cukru i mogą być stosowane przez osoby chore na cukrzycę.
GeloVox tabletki do ssania nie zawierają glutenu, są odpowiednie dla osób stosujących dietę bezglutenową.
GeloVox tabletki do ssania nie zawierają laktozy i mogą być stosowane przez osoby przebywające na diecie bez laktozy.
GeloVox tabletki do ssania nie zawierają dodatków pochodzenia zwierzęcego, są odpowiednie dla wegan i wegetarian.
Nawilżające tabletki do ssania GeloVox są odpowiednie dla dzieci od 6 roku życia i starszych oraz dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
W zależności od potrzeb można stosować je kilka razy dziennie, np. co 2-3 godziny ssać jedną tabletkę preparatu. Można stosować do 6
tabletek do ssania dziennie.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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