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

Mit tartalmaz az isla® medic acute citrus-méz?
1 torokpasztilla 80 mg izlandi zuzmó vizes kivonatát 
(0,4-0,8:1), karbomert, xantán gumit és nátrium-hi-
aluronátot tartalmaz. 

Egyéb összetevők:
Gumiarábikum, szorbit, maltit, vízmentes citromsav, 
aceszulfám kálium, citromolaj, narancsolaj, ízesítő, 
növényi színezék (alma/pórsáfrány/citrus), közepes 
láncú trigliceridek, tisztított víz. 

1 pasztilla édesítőszerként szorbitot (0,11 g) és maltitot 
(0,92 g) tartalmaz, ami 0,09 BE-nek felel meg. 

Milyen esetekben alkalmazható az isla® medic 
acute citrus-méz?
• A megfázás és torokfájás tipikus tüneteinek 

enyhítésére mint a torokirritáció és rekedtség.

• A nyálkahártya szárazságának és a hangszalagok
irritációjának enyhítésére.

Ezek a panaszok többek között nem produktív száraz 
köhögés következményei lehetnek, például a szájnyál-
kahártya irritációjából és szárazságából fakadó szagga-
tó köhögés.

A hialuronsav és izlandi zuzmó gyógynövény felhaszná-
lásával készülő, hidrogél komplexet tartalmazó torok-
pasztillák hatékonyan védik a száj és a torok nyálka-
hártyáját. 

Hatásmechanizmus
A kellemes citrus-méz ízű torokpasztillák karbomerből, 
xantán gumiból és hialuronsavból álló hidrogél komple-
xet tartalmaznak. A xantán gumi vízmegkötő képessé-
gének és a karbomer zselésítő anyag fajlagos duzzadá-
si képességének köszönhetően az irritált nyálkahártyát 
védő filmréteg képződik. 

A torokpasztillákban található hialuronsav különleges 
tulajdonsága, hogy nedves filmréteget képez a nyálka-
hártyán.

A messzi észak szélsőséges éghajlatán edzett izlandi 
zuzmóból készült különleges kivonat száraz üledéke 80 
százalékban mucinokat tartalmaz. A kivonat a pasztilla 
szopogatása közben feloldódik és a szájban, torokban 
és garatban fejti ki kellemes hatását balzsamszerű 
védőréteget képezve.

A készítmény serkenti a nyáltermelődést, ezáltal az irri-
tált nyálkahártyák regenerálódhatnak, így enyhítve a 
megfázás és torokfájás leggyakoribb tüneteit, a torokir-
ritációt, rekedtséget csakúgy, mint a nyálkahártyák 
szárazságát, ami torokfájdalmat és nyelési nehézséget 
okozhat.

Mikor nem alkalmazható az isla® medic acute 
citrus-méz

Az isla® medic acute citrus-méz nem alkalmazható a 
torokpasztilla valamely összetevőjével szembeni túlér-
zékenység esetén.

Mire kell különösen odafigyelni az isla® medic 
acute citrus-méz alkalmazásakor?
Amennyiben tudomása van arról, hogy Ön bizonyos 
cukrokra érzékeny, kérjük, az isla medic acute citrus-
méz alkalmazása előtt kérdezze meg kezelőorvosát. 

Szabad az isla® medic acute citrus-méz pasztil-
lát alkalmazni terhesség és szoptatás idején?
Nincsenek olyan ismeretek, amelyek az isla medic 
acute citrus-méz várandóssági vagy szoptatási időszak 
alatti alkalmazása ellen szólnának.

Hogyan ajánlott alkalmazni az isla medic acute 
citrus-méz pasztillát?
Szükség szerint a felnőtteknek és 6 évesnél idősebb 
gyermekeknek naponta legfeljebb 6 pasztillát ajánlott 
lassan, a teljes feloldódásig elszopogatni.

1 pasztilla 1,03 g édesítőszert tartalmaz, ami 0,09 
BE-nek felel meg.

Milyen hosszú ideig alkalmazható az isla® 
medic acute citrus-méz?

Amennyiben szükséges, a torokpasztillákat hosszabb 
ideig vagy időszakos kezelésre is lehet alkalmazni. Ha 
a tünetek rosszabbodnak (pl. láz, ízületi fájdalom) 
vagy 3 napon belül nem javulnak, akkor javasoljuk, 
hogy keresse fel orvosát, gyógyszerészét.

Tájékoztató

isla® medic acute
citrus-méz
torokpasztilla
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Milyen nemkívánatos hatásokat válthat ki az 
isla® medic acute citrus-méz?

Az isla® medic acute citrus-méz túl nagy adagban tör-
ténő alkalmazása hashajtó hatású lehet és/vagy hasi 
panaszokat okozhat.

Egyes elszigetelt esetekben túlérzékenységi reakció is 
előfordulhat.

Mire kell még ügyelnie?
A lejárati idő szerepel a dobozon és a buborékcsoma-
goláson. Lejárati időn túl ne alkalmazza a készítményt!

A készítmény száraz helyen, legfeljebb 25°C-on táro-
landó.

A fénytől való védelem érdekében a pasztillákat tartsa 
az eredeti csomagolásban.

Milyen kiszerelésekben kapható a készítmény?
Egy doboz 20 vagy 50 pasztillát tartalmaz.

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

Tel.: 06101 / 539 - 300 
Fax: 06101 / 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
2020. március

 Gyermekektől elzárva tartandó!

Megjegyzés:
A gyártási folyamatból fakadóan a pasztillák levegőbu-
borékokat tartalmazhatnak. Esetenként a pasztilla a 
fóliához ragadhat. Ezt, és egyéb kisebb változásokat 
tapasztalhat a készítmény színében, ízében és állagá-
ban, mivel növényi összetevőket tartalmaz, ami nem 
befolyásolja a készítmény minőségét.


