
Шановні пацієнти!
Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію із застосування, тому що 
вона містить важливу інформацію, на яку вам варто звернути увагу при 
використанні даного медичного виробу. Якщо у Вас виникнуть запитання, 
будь ласка, зверніться до свого лікаря чи фармацевта.

Склад:
Пастилки ГелоРевойс® (GeloRevoice®) містять: ксантан, карбомер, 
гіалуронат натрію.
Інші інгредієнти: ізомальт, гідрокарбонат натрію, ксиліт, лимонна кислота, 
макрогол, ароматизатор (вишня, ментол), моногідрофосфат калію, стеарат 
цинку, кремнезем, цукралоза.
Пастилки ГелоРевойс® (GeloRevoice®) мають м’який приємний аромат 
вишні та ментолу.

Вміст: 20 пастилок для розсмоктування.

Показання:
Пастилки для відновлення голосу та заспокоєння подразненого горла 
ГелоРевойс® (GeloRevoice®) використовуються для полегшення таких 
симптомів, як охриплість, подразнення горла, печіння і сухість слизових 
оболонок, які виникають через запалення горла чи при наявності 
непродуктивного, сухого кашлю.

Причини сухості і подразнення слизових оболонок ротової порожнини
і горла різноманітні і можуть включати:
•  Перенапруження голосових зв’язок (наприклад, у співаків, вчителів, 

лекторів),
• Утруднене носове дихання (наприклад, через простуду),
•  Сухість повітря, спричинене опаленням чи системою кондиціонування 

повітря,
• Алергію на пилок (сінну лихоманку),
• Куріння. 

Механізм дії: 
Під час розсмоктування пастилки для горла ГелоРевойс® (GeloRevoice®) 
утворюють спеціальний гідрогелевий комплекс, що містить гіалуронову 
кислоту. Цей комплекс обволікає слизові оболонки, утворюючи захисну 
плівку над подразненими ділянками. Завдяки спеціальному складу 
мінералів і шипучому ефекту пастилки також спричиняють інтенсивну 
стимуляцію слиновиділення, що додатково забезпечує поширення 
комплексу гідрогелю в області ротової порожнини та горла. Пастилки 
допомагають заспокоїти подразнені ділянки, таким чином полегшують 
такі симптоми, як охриплість, подразнення горла, печіння і сухість слизових 
оболонок.

Протипоказання та застереження:
–  Не використовуйте пастилки ГелоРевойс® (GeloRevoice®), якщо Ви маєте 

алергію на будь-який з інгредієнтів;
–  Пацієнти з рідкою спадковою непереносимістю фруктози не повинні 

приймати пастилки ГелоРевойс® (GeloRevoice®), оскільки ізомальт 
частково перетворюється в організмі на фруктозу; 

–  Не використовуйте пастилки коли лежачи (наприклад, перед сном) 
через можливість заковтування пастилки та ризик задихнутися;

– У разі гіпосалівації проконсультуйтесь з лікарем.
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Спосіб і тривалість прийому:
Пастилки ГелоРевойс® (GeloRevoice®) необхідно розсмоктувати до повного 
їх розчинення для утворення гідрогелевого комплексу та його повного 
поширення. Пастилки не слід розжовувати або ковтати.
Пастилки ГелоРевойс® (GeloRevoice®) можуть вживатися декілька разів на 
день, коли в цьому є необхідність (наприклад, кожні 2 – 3 години). За день 
можна використати до 6 пастилок. Рекомендовано вживати їх після їжі. 
Вони можуть використовуватись як тривалий період, так і для тимчасової 
терапії.
Якщо Ваші симптоми (наприклад, лихоманка, набряк та біль у горлі) 
погіршуються чи не покращуються впродовж трьох днів, будь ласка, 
проконсультуйтесь у свого лікаря.
Не використовуйте пастилки ГелоРевойс® (GeloRevoice®) після закінчення 
терміну придатності.

Застосування у дітей:
Пастилки ГелоРевойс® (GeloRevoice®) можна використовувати дітям  
з 6 років.

Застосування при вагітності та грудному вигодовуванні:
Немає доступних даних, що вказували б на протипокази щодо використання 
пастилок для відновлення голосу та заспокоєння подразненого горла 
ГелоРевойс® (GeloRevoice®) впродовж вагітності та грудного вигодовування.

Інші пункти, які варто розглянути:
Пацієнти на низькосольових дієтах мають пам’ятати, що пастилки для 
відновлення голосу та заспокоєння подразненого горла ГелоРевойс®  
(GeloRevoice®) містять 3,2 ммоль натрію. Пастилки ГелоРевойс®  
(GeloRevoice®) не містять цукру і підходять для діабетиків.

Побічні дії:
При надмірному використанні пастилки ГелоРевойс® (GeloRevoice®) можуть 
мати проносний ефект і/або спричиняти шлунково-кишкові розлади.

Зберігання:
Зберігати пастилки ГелоРевойс® (GeloRevoice®) в сухому недоступному для 
дітей місці при температурі до 25 °C. Завжди ретельно закривайте 
алюмінієву тубу після виймання пастилки.

Пастилки ГелоРевойс® (GeloRevoice®) доступні в трьох ароматах: 
Вишня-Ментол, Чорна смородина-Ментол та Грейпфрут-Ментол.

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: квітень 2019

Г. Поль-Боскамп ГмбХ та Ко. КГ.
Кілер Штрассе 11,
25551 Хоенлокштедт, Німеччина
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11,
25551 Hohenlockstedt, Germany

Уповноважений представник 
в Україні:
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЗДРАВО»,
04114, м. Київ, 
вул. Автозаводська, буд. 54/19 літ. А, 
офіс, Україна.
Тел. +380445037868.
Електронна адреса: 
office@zdravo.in.ua
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