VoxLysopaine®
Τροχίσκοι
Alum 5mg & Iceland Moss 80mg
Το Voxlysopaine (Alum/Iceland Moss, 5/80mg, τροχίσκοι µε λεµόνι-ευκάλυπτο/ τροχίσκοι µε
φράουλα-µέντα) είναι ένα φυσικό καταπραϋντικό για το λαιµό και τη φωνή. Βοηθά να περιοριστεί ο
ερεθισµός και η φλεγµονή του στοµατικού και φαρυγγικού βλεννογόνου, περιορίζει τον πονόλαιµο
και συµβάλει στην ενίσχυση της φωνής και στη µείωση της βραχνάδας.
Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης επειδή περιλαµβάνουν σηµαντικές
πληροφορίες για εσάς, τις οποίες πρέπει να λάβετε υπόψη πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος. Εάν
δεν είστε σίγουροι ή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας.
Το Voxlysopaine είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν και είναι διαθέσιµο χωρίς ιατρική συνταγή.
Ωστόσο, χρειάζεται να λαµβάνετε το Voxlysopaine κατάλληλα, όπως περιγράφεται παρακάτω, ώστε
να λάβετε τα καλύτερα αποτελέσµατα από τη χρήση του.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορεί να θελήσετε να το διαβάσετε ξανά.
Εάν δεν υπάρχει βελτίωση στην κατάσταση σας ή εάν τα συµπτώµατά σας επιδεινωθούν, θα πρέπει να
επισκεφθείτε ένα γιατρό.
Σε αυτό το φυλλάδιο:
1. Τι είναι το Voxlysopaine και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Voxlysopaine
3. Πώς να πάρετε το Voxlysopaine
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Voxlysopaine
6. Λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Voxlysopaine και ποια είναι η χρήση του
Το Voxlysopaine δρα ως ένα φυσικό καταπραϋντικό για το λαιµό και βοηθά στην ενίσχυση της φωνής
και τη µείωση της βραχνάδας. Περιέχει στυπτηρία (alum) και βρύα Ισλανδίας (Iceland moss).
Το Voxlysopaine χρησιµοποιείται:
για να βοηθήσει στην αντιµετώπιση του πονόλαιµου
για να καταπραΰνει τον ερεθισµό και τη φλεγµονή του στοµατικού και φαρυγγικού
βλεννογόνου
για να ανακουφίσει από τα συµπτώµατα της δυσφορίας στο λαιµό όπως ξηρότητα, φαγούρα,
τραχύτητα, δυσκαταποσία ή βραχνάδα
για να υποστηρίξει την ανάρρωση του βλεννογόνου όταν υποφέρει κάποιος από συµπτώµατα
σχετικά µε το κρυολόγηµα όπως ο πονόλαιµος.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Voxlysopaine
Μην πάρετε το Voxlysopaine σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη στυπτηρία, στα βρύα
Ισλανδίας ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά του Voxlysopaine.
Nα ενηµερώνετε πάντα το γιατρό σας εάν έχετε επίµονα και ανεξήγητα προβλήµατα µε το λαιµό σας.
Κύηση και θηλασµός

Με βάση την έως τώρα γνώση, δεν υπάρχει λόγος περιορισµού της χρήσης/ πρόσληψης του
Voxlysopaine κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασµού. Ωστόσο, εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε,
είναι σκόπιµο να ρωτήσετε το γιατρό σας πριν χρησιµοποιήσετε το Voxlysopaine.
Χρήση σε παιδιά
Το Voxlysopaine δε συνιστάται για παιδιά ηλικίας µικρότερης των 6 ετών.
Χρήση σε διαβητικούς
Το Voxlysopaine είναι κατάλληλο για διαβητικούς καθώς δεν περιέχει σάκχαρη.
Κάθε τροχίσκος περιέχει 0,062 BU (όπου BU: bread units, 1 bread unit αντιστοιχεί σε 12g εύπεπτων
υδατανθράκων)
Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Voxlysopaine
Το Voxlysopaine περιέχει σορβιτόλη, η οποία µπορεί να έχει καθαρτική δράση. Ασθενείς µε σπάνια
κληρονοµικά προβλήµατα δυσανεξίας στη φρουκτόζη δε θα πρέπει να λαµβάνουν αυτό το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.
Το Voxlysopaine περιέχει στυπτηρία, η οποία αποτελεί πηγή αργιλίου. Ασθενείς µε νόσο Alzheimer,
σύνδροµο Parkinson, καθώς και ασθενείς σε αιµοκάθαρση θα πρέπει να συµβουλεύονται το γιατρό
τους πριν τη λήψη αυτού του προϊόντος.
Λήψη του Voxlysopaine µε άλλα φάρµακα
Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις.
3. Πώς να πάρετε το Voxlysopaine
Χρησιµοποιήστε πάντα το Voxlysopaine ακριβώς όπως περιγράφεται σε αυτό το φύλλο οδηγιών.
Εάν έχετε αµφιβολίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας.
Πώς να πάρετε το Voxlysopaine
Ενήλικες και παιδιά από την ηλικία των 6 ετών: έως 8 τροχίσκοι την ηµέρα να λιώνουν αργά στο
στόµα, ανάλογα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες.
Το Voxlysopaine προορίζεται για βραχυπρόθεσµη χρήση και δεν πρέπει να λαµβάνεται για
περισσότερο από 30 ηµέρες χωρίς τη συµβουλή γιατρού. Εάν τα συµπτώµατα επιµένουν για
περισσότερο από 3 ηµέρες ή επιδεινωθούν και σε περίπτωση πυρετού και/ή άλλων ενοχλήσεων, θα
πρέπει να συµβουλευτείτε ένα γιατρό.
Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Voxlysopaine από αυτή που θα έπρεπε
Υπερβολική κατανάλωση µπορεί να έχει καθαρτική δράση.
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες
Δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύµητες ενέργειες µε τη λήψη του Voxlysopaine.
Ωστόσο, ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παρατηρήσετε ανεπιθύµητες ενέργειες.
5. Πώς να φυλάσσεται το Voxlysopaine
Κρατήστε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε µέρη που δε φθάνουν τα παιδιά.
Μη χρησιµοποιείτε το Voxlysopaine µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί
συσκευασίας και το σωληνάριο.
6. Λοιπές πληροφορίες

Το Voxlysopaine διατίθεται σε σωληνάρια µε 18 τροχίσκους.
Κάθε τροχίσκος περιέχει:
i. Λεµόνι-ευκάλυπτος: 1.065mg σορβιτόλης
ii. Φράουλα-µέντα: 1.058mg σορβιτόλης
Άλλα συστατικά:
i. Λεµόνι-ευκάλυπτος: σορβιτόλη, οξείδιο πυριτίου, άρωµα (λεµόνι, frescofort, ευκάλυπτος),
τάλκης, πολυαιθυλενογλυκόλη, κόµµι ξανθάνης, κουρκουµίνη, στεατικό µαγνήσιο.
ii. Φράουλα-µέντα: σορβιτόλη, οξείδιο πυριτίου, άρωµα (φράουλα, frescofort, δυόσµος), τάλκης,
πολυαιθυλενογλυκόλη, κόµµι ξανθάνης, σκόνη παντζαριού, στεατικό µαγνήσιο.
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Περαιτέρω πληροφορίες για το Voxlysopaine
Ο λαιµός είναι αρκετά εκτεθειµένος σε εξωτερικούς παράγοντες, όλο το χρόνο, από τον κλιµατισµό,
την κεντρική θέρµανση και τον ξηρό αέρα έως τις αλλαγές του καιρού, ή αν πρέπει να
χρησιµοποιούµε πολύ τη φωνή µας. Επιπλέον, ο λαιµός θα µπορούσε επίσης να ερεθιστεί ως
αποτελέσµατα φλεγµονής του φάρυγγα στα πλαίσια του κοινού κρυολογήµατος και του βήχα.
Όλα αυτά µπορούν να οδηγήσουν σε πονόλαιµο, τραχύτητα, βραχνάδα ή έναν ξηρό, κνησµώδη λαιµό,
που είναι δυσάρεστος - δε διαρκεί πολύ, αλλά είναι µία άβολη και ενοχλητική κατάσταση.
Το Voxlysopaine είναι ένας τροχίσκος µε διπλό στρώµα συστατικών βασισµένων στη φύση για να
σας προσφέρουν διπλό αποτέλεσµα:
• Βοηθά στη µείωση της ενόχλησης στο λαιµό, στον περιορισµό της βραχνάδας και στην
προστασία της φωνής
• Βοηθά στην προστασία ενάντια στη βακτηριακή αποίκιση
Το εκχύλισµα από τα βρύα Ισλανδίας (Iceland Moss), που στην πραγµατικότητα είναι ένας λειχήνας,
δρα καταπραϋντικά για τον βλεννογόνο στο στόµα και το λαιµό. Τα κολλώδη συστατικά που
περιλαµβάνονται στη σύνθεση λειτουργούν σαν µια προστατευτική στιβάδα πάνω στον ερεθισµένο
βλεννογόνο του φάρυγγα, ενεργώντας κατά των ερεθισµών.
Το δεύτερο ενεργό συστατικό, η στυπτηρία (Alum), είναι ένα φυσικό ορυκτό, το οποίο µέσω της
στυπτικής του δράσης ενεργεί σαν φράγµα ενάντια στα µικρόβια και τη µόλυνση και εποµένως
συµβάλλει στην προστασία του λαιµού σας από περαιτέρω δυσφορία.
Το Voxlysopaine µπορεί επιπροσθέτως, να συµβάλει στην καταπολέµηση του ερεθισµού του λαιµού
και την αποκατάσταση της φωνής σας.
Το Voxlysopaine
•
βοηθά στην αντιµετώπιση του πονόλαιµου και του ερεθισµού του λαιµού (ξηρότητα, φαγούρα,
τραχύτητα, βραχνάδα)
•
καταπραΰνει τα τυπικά συµπτώµατα ενός ερεθισµένου λαιµού και τις σχετικές ενοχλήσεις του
πονόλαιµου και της δυσκαταποσίας.
•
καταπραϋνει και ενυδατώνει τον ξηρό λαιµό
•
βοηθά στην καταπολέµηση των επιβλαβών και αρνητικών επιδράσεων στο λαιµό που
προκαλούνται από εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. ατµοσφαιρική ρύπανση, καπνός, κλιµατισµός,
κλπ) και τη φλεγµονή του στοµατικού βλεννογόνου.
Επιπροσθέτως, το Voxlysopaine
•
ενεργεί σαν µια προστατευτική στιβάδα πάνω στον ερεθισµένο βλεννογόνο του φάρυγγα που
δρα ενάντια στον σχηµατισµό αποικιών βακτηρίων και ερεθισµών του λαιµού και συµβάλει
στην προστασία της φωνής.
•
υποστηρίζει την ανάρρωση του βλεννογόνου όταν υποφέρει κάποιος από συµπτώµατα σχετικά
µε το κρυολόγηµα.
Το Voxlysopaine είναι φιλικό προς τα δόντια και κατάλληλο για διαβητικούς.
Περαστικά και καλή ανάρρωση!

