
Tisztelt Felhasználó!
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön vagy gyermeke számára fontos 
információkat tartalmaz az orvostechnikai eszköz használatával kapcsolatban. További kérdés esetén, 
kérjük, forduljon orvosához, illetve gyógyszerészéhez!

Mit tartalmaz az isla® junior?
1 torokpasztilla 80 mg izlandi zuzmó vizes kivonatát 
tartalmazza (0,4-0,8:1).
 
Egyéb összetevők:
Gumiarábikum, szorbit, maltit, steviol-glikozidok,  
aszkorbinsav (C-vitamin), kalcium-pantotenát, 
cink-glükonát, természetes aroma, növényi színezék 
(sárgarépa/fekete ribizli), közepes láncú trigliceridek, 
tisztított víz.

1 pasztilla édesítőszerként 0,312 g szorbitot és 
0,685 g maltitot tartalmaz, ami 0,083 BE-nek felel 
meg.
 
Milyen esetekben alkalmazható az isla® junior?
• A megfázás és torokfájás tipikus tüneteinek, mint a 

torokirritáció és rekedtség enyhítésére.

• A torok és garat száraz és irritált nyálkahártyájának 
kezelésére, ami nyelési nehézséget és torokfájdal-
mat okozhat.

• Korlátozott orrlégzés esetén. 

Az eper ízű isla® junior torokpasztilla gyermekeknél 
4 éves kortól alkalmazható. Védi a száj és garat 
száraz és irritált nyálkahártyáját és enyhíti a 
megfázás és torokfájás tipikus tüneteit.

Hatásmechanizmus
A pasztillákban található különleges gyógynövényki-
vonat 80 százalékban mucinokat tartalmaz. A pasztilla 
szopogatása közben feloldódik és a szájban, torokban 
és garatban védőréteget képezve balzsamként védi a 
nyálkahártyát az irritációtól és fertőzésektől. 
 
Ezen felül a készítmény serkenti a nyáltermelődést. 
Ezáltal az irritált nyálkahártyák regenerálódhatnak. 
Enyhíti a megfázás és torokfájás leggyakoribb tünete-
it, a torokirritációt, rekedtséget csakúgy, mint a száj 
és a garat nyálkahártyájának szárazságát, ami nyelési 
nehézséget és torokfájdalmat okozhat.

Mikor nem alkalmazható az isla® junior?
Az isla® junior nem alkalmazható valamely 
összetevővel szembeni túlérzékenység esetén.

Mire kell különlegesen odafigyelni az isla® 
junior alkalmazásakor?
Amennyiben tudomása van arról, hogy Ön vagy 
gyermeke bizonyos cukrokra érzékeny, kérjük, az 
alkalmazás előtt kérdezze meg kezelőorvosát.

Szabad-e az isla® juniort alkalmazni terhesség 
és szoptatás idején?
Nincsenek olyan ismeretek, amelyek a várandóssági 
vagy szoptatási időszak alatti alkalmazás ellen 
szólnának.

Hogyan ajánlott alkalmazni az isla® juniort?
Szükség szerint a 4 évesnél idősebb gyermekeknek 
naponta legfeljebb 6 pasztillát ajánlott lassan 
elszopogatni.

Meg kell győződni arról, hogy a gyermek képes 
megfelelően elszopogatni a pasztillát.

Információ cukorbetegeknek: 1 pasztilla 0,997 g 
édesítőszert tartalmaz, ami 0,083 BE-nek felel meg.

Milyen hosszú ideig alkalmazható az isla® 
junior?
Amennyiben szükséges, a torokpasztillákat hosszú 
ideig lehet alkalmazni.

Ha a tünetek 10 napon belül nem javulnak, akkor 
javasoljuk, hogy keresse fel orvosát, gyógyszerészét.

Milyen nemkívánatos hatásokat válthat ki az 
isla® junior?
Nagyon ritkán az isla® junior hashajtó hatású lehet a 
készítményben édesítőszerként használt szorbit és 
maltit miatt.

Egyes esetekben túlérzékenységi reakció is 
előfordulhat.

Mire kell még ügyelnie?
A lejárati idő szerepel a dobozon, továbbá a 

Tájékoztató

isla® junior 
torokpasztilla
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készítmény gyártási és lejárati ideje megtalálható a 
buborékcsomagoláson a MFG/EXP: rövidítések alatt. 
Lejárati időn túl ne alkalmazza a készítményt!

A készítmény száraz helyen, legfeljebb 25°C-on, a 
fénytől való védelem érdekében az eredeti 
csomagolásban tárolandó.

Az isla® junior növényi összetevőket tartalmaz, ezért 
színe, íze és állaga esetenként változó lehet. Ez 
azonban nem befolyásolja a készítmény minőségét.

Milyen kiszerelésekben kapható az isla®

junior?
Egy doboz 20 pasztillát tartalmaz.

Gyártó
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3
61138 Niederdorfelden, Németország

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

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

Magyarországi képviselet 

Alpen Pharma Kft,
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

A tájékoztató felülvizsgálatának dátuma
2018. december

 Gyermekektől elzárva tartandó!


