
2258700C5/1

NAVODILO ZA UPORABO 

Pred uporabo natančno preberite navodilo za uporabo tega medicinskega pripomočka, ker vsebuje za 
Vas pomembne podatke. Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 
GeloRevoice pastile vsebujejo: ksantan, karbomer, natrijev hialuronat.
Druge sestavine: izomalt, natrijev hidrogen karbonat, ksilitol, citronska kislina, makrogol, arome  
(aroma češnje, mentol), kalijev hidrogen fosfat, cinkov stearat, silicijev dioksid, sukraloza.
GeloRevoice pastile ne vsebujejo sestavin živalskega izvora, glutena in laktoze.
Vsebina: 20 pastil
Uporaba
GeloRevoice pastile zagotavljajo učinkovito zaščito ustne votline ter sluznice grla in žrela. Uporabljajo 
se za lajšanje težav v grlu in žrelu, kot so hripavost, draženje in skelenje ter suha sluznica, ki lahko 
povzročijo bolečine v grlu in žrelu ali neproduktiven, suh kašelj.
Vzroki za suho in razdraženo ustno votlino ter sluznico grla in žrela so lahko različni:
– prekomerna uporaba glasu
– oslabljeno dihanje skozi nos (npr. zaradi prehlada)
–  suh zrak zaradi uporabe klimatskih naprav in ogrevanja 
– alergija na cvetni prah (seneni nahod)
– kajenje
Način delovanja
Med raztapljanjem GeloRevoice pastil se ustvari poseben hidrogelni kompleks, ki vsebuje hialuronsko 
kislino. Ta kompleks se dobro veže na sluznico, na kateri tvori zaščitni film preko razdraženih področij. 
Pastile imajo zaradi prisotnih mineralov rahel učinek šumečih tablet, kar povzroči intenzivno spodbu-
janje izločanja sline. To je zelo pomembno, saj se s tem omogoči enakomerna porazdelitev hidrogel-
nega kompleksa po ustni votlini in žrelu. Razdražena področja se lahko obnovijo, s čimer se ublažijo 
simptomi kot so hripavost, draženje ali skelenje ter suha sluznica, ki povzročijo bolečine v grlu in 
žrelu. GeloRevoice pastile imajo prijetno aromo češnje in mentola.
Kontraindikacije in opozorila
GeloRevoice pastil ne uporabljajte, če ste alergični (preobčutljivi) za katerokoli sestavino izdelka. Pred 
prvo uporabo GeloRevoice pastil se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, če imate zmanjšano 
izločanje sline. Bolniki z redko dedno fruktozno intoleranco ne jemljite GeloRevoice pastil, saj se 
 sestavina izomalt v telesu delno pretvori v fruktozo. GeloRevoice pastil ne uporabljajte istočasno  
z drugimi pripravki za ustno votlino, grlo in žrelo. Zaradi nevarnosti zadušitve pastil ne raztapljajte  
v ustih v ležečem položaju, npr. pred spanjem. 
Omejitve uporabe pri otrocih
Pastil ne uporabljate pri otrocih, mlajših od 6 let.
Nosečnost in dojenje
Na voljo ni podatkov, ki bi nasprotovali uporabi GeloRevoice pastil med nosečnostjo in dojenjem.
Omejitve uporabe pri posebnih skupinah bolnikov
Bolniki, ki ste na dieti z manjšim vnosom natrija, morate upoštevati, da vsaka GeloRevoice pastila 
vsebuje 3,2 mmol natrija. 
GeloRevoice pastile ne vsebujejo sladkorja in so primerne za diabetike.
Neželeni učinki 
GeloRevoice pastile imajo lahko pri prepogosti uporabi odvajalen učinek in/ali povzročijo gastro- 
intestinalne težave.
Način in trajanje uporabe 
GeloRevoice pastile raztapljajte v ustih počasi, da se popolnoma raztopijo ter se hidrogelni kompleks 
v celoti razvije in enakomerno porazdeli. Pastil ne smete žvečiti ali pogoltniti celih.
Kako pogosto morate jemati GeloRevoice pastile? 
GeloRevoice pastile lahko jemljete po potrebi večkrat na dan, npr. na vsake 2 – 3 ure. Vzamete lahko 
do največ 6 pastil na dan. Priporočamo, da pastile vzamete po jedi.
Kako dolgo lahko jemljete GeloRevoice pastile?
GeloRevoice pastile lahko jemljete v presledkih ali daljše časovno obdobje. Če se vaši akutni simptomi 
(npr. vročina, zatečeno žrelo, bolečine v okončinah) v treh dneh ne izboljšajo ali se celo poslabšajo, se  
posvetujte z zdravnikom.
Rok uporabe
GeloRevoice pastil ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti. 
Shranjevanje
GeloRevoice pastile shranjujte na suhem mestu pri temperaturi do 25 °C. Po vsaki uporabi vsebnik 
dobro zaprite! 
GeloRevoice pastile so na voljo v dveh okusih: češnja-mentol in črni ribez-mentol.
Medicinski pripomoček shranjujte na varnem mestu!
Shranjujte nedosegljivo otrokom! 
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