Instrucțiuni de utilizare

GeloRevoice
Comprimate de supt
Cireașă-Mentol
Dragă pacient,
Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, deoarece conțin informații
importante de care trebuie să țineți cont în timpul utilizării acestui dispozitiv medical.
Dacă aveți orice întrebări, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră sau
farmacistului.
Comprimatele de supt GeloRevoice conțin: gumă xantan, carbomer, hialuronat de sodiu.
Alte ingrediente: manitol, hidrogenocarbonat de sodiu, xilitol, acid citric, macrogol, aromă
(cireașă, mentol), aspartam, monohidrogenofosfat de potasiu, stearat de zinc, dioxid de
siliciu.
Comprimatele de supt GeloRevoice nu conțin ingrediente de origine animală, gluten sau
lactoză.
Conținut: 20 comprimate de supt
Pentru ce se utilizează:
GeloRevoice comprimate de supt asigură protecția mucoasei gurii și gâtului (membrane
mucoase). Ele sunt folosite pentru a ameliora afecțiunile gâtului, cum ar fi răgușeala, iritația
gâtului, usturimea și membranele mucoase uscate, care duc la durere în gât sau tuse
neproductivă, uscată.
Cauzele care determină uscarea și iritarea membranelor mucoase ale gurii și gâtului sunt
variate și pot include:
• suprasolicitare a vocii,
• tulburări de respirație la nivelul nasului (de exemplu, din cauza răcelii),
• aer uscat cauzat de sistemele de încălzire sau de climatizare,
• alergie la polen (febra fânului),
• fumat.
Mod de acțiune:
Atunci când sunt supte, comprimatele GeloRevoice formează un complex special de hidrogel
care conține acid hialuronic. Acest complex aderă bine de membranele mucoase alcătuind o
peliculă protectoare peste zonele iritate. Datorită compoziției lor speciale de minerale și
efectului ușor efervescent, comprimatele de supt determină stimularea intensă a fluxului de
salivă. Acest lucru este foarte important pentru a se asigura o distribuție uniformă a
complexului de hidrogel în regiunea gurii și gâtului. Zonele iritate se pot regenera, atenuând
astfel simptome precum răgușeală, iritație a gâtului, usturime și mucoase uscate, care duc la
dureri în gât. Comprimatele de supt GeloRevoice au o aromă plăcută de cireașă și mentol.

Contraindicații și atenționări:
Nu utilizați GeloRevoice comprimate de supt dacă sunteți alergic la oricare dintre
ingrediente.
Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de prima utilizare
a comprimatelor de supt GeloRevoice dacă suferiți de secreție redusă de salivă.
Pacienții care suferă de fenilcetonurie (o afecțiune metabolică ereditară), trebuie să țină cont
că aceste comprimate de supt GeloRevoice conțin aspartam ca agent de îndulcire.
Nu utilizați GeloRevoice comprimate de supt în același timp cu alte tratamente cu acțiune la
nivelul regiunea gurii și gâtului.
Nu utilizați comprimatele în timp ce stați întins, de exemplu, la culcare, din cauza riscului de
sufocare.
Utilizarea la copii:
Nu se utilizează la copii cu vârsta sub 6 ani.
Utilizarea în timpul sarcinii și alăptării:
Nu există date disponibile care să contraindice utilizarea comprimatelor de supt GeloRevoice
în timpul sarcinii și alăptării.
Utilizarea la anumite grupe de pacienți:
Pacienții care urmează o dietă săracă în sare trebuie să rețină că 1 comprimat de supt
GeloRevoice conține 3,2 mmol sodiu.
Comprimatele de supt GeloRevoice nu conțin zahăr și sunt adecvate pentru diabetici.
Reacții adverse:
Dacă sunt folosite excesiv, comprimatele de supt GeloRevoice pot avea un efect laxativ și/sau
pot provoca tulburări gastrointestinale.
Mod și durată de administrare:
Instrucțiuni pentru utilizarea GeloRevoice comprimate de supt:
Lăsați comprimatele de supt GeloRevoice să se dizolve încet până ce sunt complet
dezintegrate, pentru a asigura întreaga dezvoltare a complexului de hidrogel precum și
dispersarea completă.
Comprimatele nu trebuie mestecate sau înghițite întregi.
Cât de des ar trebui să utilizați GeloRevoice comprimate de supt?
Câte un comprimat poate fi supt de mai multe ori pe zi, după cum este necesar, de exemplu,
la fiecare 2 - 3 ore. Pot fi utilizate până la 6 comprimate pe zi.
Vă recomandăm să le luați după masă.
Cât timp puteți utiliza GeloRevoice comprimate de supt?
Comprimatele de supt GeloRevoice pot fi utilizate pe perioade lungi de timp sau pentru
terapie intermitentă. În cazul în care simptomele acute (de exemplu febră, umflarea gâtului,
dureri de membre) se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc în termen de 3 zile, vă rugăm să vă
adresați medicului dumneavoastră.

Informații cu privire la perioada de valabilitate:
Nu utilizați GeloRevoice comprimate de supt după data de expirare.
Instrucţiuni de păstrare:
Păstrați GeloRevoice comprimate de supt la temperaturi sub 25°C, într-un loc uscat.
Resigilați totdeauna cu grijă tubul de aluminiu după scoaterea comprimatelor.
Păstrați cu atenție dispozitivele medicale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
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