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Isla-cassis x 30 pastylek o smaku czarnej porzeczki
 

Cena: 19,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 pastylek

Postać Pastylki

Producent ENGELHARD

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Lichenis islandici extractum

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Isla Cassis w postaci pastylek do ssania o smaku czarnej porzeczki to produkt stosowany w przypadku problemów z
podrażnieniem śluzówki gardła i krtani, które często współistnieją wraz z chrypą i kaszlem. W czasie rozpuszczania się pastylek w jamie
ustnej uwalniane są substancje śluzowe zawarte w poroście islandzkim, które powlekają obszar jamy ustnej, gardła i krtani specjalnym
filmem zabezpieczającym. W efekcie produkt działa kojąco na śluzówkę, a dodatkowo powlekając ją warstwą ochronną, chroni ją przed
dalszym uszkadzaniem przez szkodliwe czynniki i łagodzi dokuczliwe objawy podrażnienia. Preparat będzie pomocny również w
przypadku problemu suchości w jamie ustnej, powlekając znajdującą się tam śluzówkę i nawilżając ją, a także w przypadku
podrażnionych więzadeł głosowych.

Na co jest wyrób medyczny Isla Cassis? Wskazaniem do stosowania produktu jest podrażnienie błony śluzowej gardła i krtani – są to
objawy towarzyszące między innymi takim dolegliwościom jak chrypka i odruch kaszlowy, suchość w jamie ustnej, trudności z
oddychaniem przez nos, obciążenie zawodowe więzadeł głosowych (np. u nauczycieli, mówców czy wokalistów), a także oddychanie
suchym powietrzem. Wyrób medyczny będzie pomocny przy uprawianiu sportu, zapobiegając wysuszeniu śluzówek jamy ustnej i
gardła. W skład wyrobu medycznego wchodzą substancje śluzowe z wyciągu z porostu islandzkiego, których działanie polega na
powlekaniu śluzówki gardła i krtani – zabezpieczając ją przed działaniem suchego lub zanieczyszczonego powietrza i dalszymi
podrażnieniami. W ten sposób śluzówka ma możliwość szybszej i łatwiejszej regeneracji, by znów mogła pełnić należycie swoją funkcję.
Pacjent jednocześnie odczuwa ulgę i ukojenie.

W skład wyrobu medycznego wchodzi wyciąg wodny z porostu islandzkiego (0,4-0,8:1), witamina C (kwas askorbinowy), a dodatkowo
sorbitol, guma arabska i maltitol. W pastylkach do ssania znajduje się również kwas cytrynowy bezwodny, acesulfam K, ekstrakt z
czarnej porzeczki, a także aromat z czarnej porzeczki, parafina ciekła i woda oczyszczona. Ze względu na swój skład produkt może być
stosowany przez osoby dorosłe (w tym kobiety w ciąży i karmiące piersią), a nawet dzieci w wieku od 4. roku życia.

W opakowaniu znajduje się 30 pastylek Isla Cassis. 1 pastylka wyrobu medycznego o smaku czarnej porzeczki zawiera 0,08 g wyciągu
wodnego z porostu islandzkiego, a także składniki pomocnicze. W skład pastylek nie wchodzi cukier, więc nie są one szkodliwe dla
zębów (w tym zębów dzieci i młodzieży). W formule znajdują się natomiast zamienniki cukru, czyli sorbitol oraz maltitol. Produkt należy
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stosować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w jego ulotce. Zaleca się przyjmowanie 1-2 pastylek wyrobu medycznego w
częstotliwości zależnej od potrzeb (kilka razy dziennie). Produkt można stosować przez dłuższy czas, jednak jeśli po 10 dniach terapii
pacjent nie odczuje poprawy lub objawy nasilą się, powinien skonsultować się z lekarzem.

Wyrób medyczny Isla Cassis jest na ogół dobrze tolerowany przez pacjentów, jednak u niektórych może wykazywać pewne działania
niepożądane. Bardzo rzadkie skutki uboczne Isla Cassis to np. działanie przeczyszczające, do którego przyczyniają się zamienniki cukru,
czyli maltitol i sorbitol.

Przeciwwskazania do stosowania wyrobu medycznego Isla Cassis obejmują głównie nadwrażliwość na którykolwiek ze składników
pastylek do ssania. W skład wyrobu medycznego wchodzi sorbitol, więc pastylki nie powinny być stosowane przez osoby z dziedzicznie
występującą nietolerancją fruktozy, gdyż może dojść u nich do zaburzeń żołądkowych oraz wystąpienia biegunki. Pacjenci z
nietolerancją niektórych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem produktu.

Wyrób medyczny nie powinien być stosowany, gdy minie data jego ważności. Pastylki Isla Cassis należy przechowywać w temperaturze
do 25°C, chroniąc je przed działaniem światła, gdyż ekstrakt z czarnej porzeczki i witamina C są wrażliwe na promienie słoneczne.
Produkt powinien być zabezpieczony, by był niewidoczny i niedostępny dla dzieci.

Skład
1 pastylka zawiera 0,08 g wyciągu wodnego z porostu islandzkiego.

Wskazania i działanie

Kaszel i chrypa, silne obciążenie strun głosowych (śpiewacy, lektorzy, nauczyciele, wykładowcy), dolegliwości spowodowane
suchym powietrzem (np. w okresie grzewczym), dolegliwości powstałe przy ograniczonym oddychaniu przez nos.
Substancje śluzowe porostu islandzkiego działają powlekająco i ochronnie na podrażnioną błonę śluzową gardła. Chronią ją w
ten sposób przed suchym i zawierającym szkodliwe substancje powietrzem oraz szybciej przywracają równowagę podrażnionej
błony śluzowej, wzmacniając układ odpornościowy. Wyciąg z porostu islandzkiego działa jak balsam, łagodząc ból gardła.

Dawkowanie
Ssać 1-2 pastylki kilka razy dziennie.

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