
Ulotka informacyjna

Isla-Moos®

Pastylki

Skład Isla-Moos®

1 pastylka zawiera 80 mg wyciągu wod-
nego z porostu islandzkiego (0,4–0,8:1).

Substancje dodatkowe:
guma arabska, sacharoza, ciekła parafi-
na, karmel (barwnik E 150), woda oczy-
szczona.

1 pastylka zawiera 424 mg sacharozy =
0,035 jednostki chlebowej.

Wskazania do stosowania
Preparat Isla-Moos® tworzy powłokę
osłaniającą błonę śluzową jamy ustnej 
i gardła, zapewniając jej ochronę. Kojące
działanie Isla-Moos® pomaga przywrócić
równowagę podrażnionej błonie śluzo-
wej, zwłaszcza w przypadku dolegliwości
spowodowanych:
• kaszlem i chrypką
• silnym obciążeniem strun głosowych

(śpiewacy, piosenkarze, lektorzy)

• suchym powietrzem (ogrzewanie, klima-
tyzacja)

• ograniczonym oddychaniem przez nos

Przeciwwskazania do stosowania
Isla-Moos® nie należy stosować w przy-
padku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu.

Ostrzeżenia dotyczące stosowania
W przypadku nietolerancji na niektóre
rodzaje cukru zaleca się uprzednią  kon-
sultację z lekarzem.

Stosowanie podczas ciąży i w okresie
karmienia piersią
Brak przeciwwskazań.

Dawkowanie
W zależności od potrzeb, ssać od 1 do
2 pastylek, kilka razy dziennie.
Informacja dla diabetyków:
1 pastylka zawiera 424 mg sacharozy =
0,035 jednostki chlebowej.

Okres stosowania
Pastylki Isla-Moos® można stosować
przez dłuższy czas. W przypadku braku
poprawy po 10 dniach stosowania,
należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Działania niepożądane
W przypadku stosowania zgodnie z za-
lecanym dawkowaniem i wskazaniami,
brak działań niepożądanych.

Zalecenia dodatkowe
Przed zastosowaniem sprawdzić datę
ważności podaną na opakowaniu. Nie 
stosować po upływie terminu ważności!
Pastylki przechowywać w suchym 
miejscu.

Dostępne opakowania
30 pastylek.

Stan informacji
Luty 2006.

Przechowywać w miejscu niedostęp-
nym dla dzieci!

Wytwórca
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3 
61138 Niederdorfelden
Niemcy

Informacje o wyrobie można uzyskać
pod numerem: 0801 13 11 22;
www.europlant.com.pl

Informacja dla pacjenta:
Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej ulotki informacyjnej. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
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Informacje na temat pastylek Isla-
Moos®

Porost islandzki i jego pochodzenie
Porost islandzki znany był w medycynie
ludowej już w XVII wieku. 
Występuje na równinach, w górach
średnich i wysokich Europy północnej,
środkowej i wschodniej oraz Ameryki
Północnej. Porasta podłoża ubogie w sub-
stancje odżywcze.
Porost islandzki osiąga wysokość około
10 cm, ma pokrój krzaczkowaty i rozga-
łęzia się – podobnie jak mech – na kędzie-
rzawe, coraz drobniejsze „listki”. Górna
strona plechy jest brunatnooliwkowa,
dolna – plamista w kolorze jasnoszarym.
Wyciąg pozyskiwany z tego porostu
składa się w 50 – 70% z rozpuszczal-
nych w wodzie substancji śluzowych.

Ochrona błony śluzowej przed bakte-
riami
W powietrzu występują bakterie, które
każdego dnia wystawiają na próbę dzia-
łanie naszego układu odpornościowego.
Głównym celem ich ataku jest błona
śluzowa górnych dróg oddechowych.
Jeśli błona śluzowa jest zdrowa, obrona
przed szkodliwymi mikroorganizmami

Ochrona i pielęgnacja strun głosowych
Struny głosowe są szczególnie podatne
na podrażnienia. Osłabienie głosu 
i chrypka sygnalizują, że doszło do
infekcji. W takim przypadku niezastą-
piony jest Isla-Moos®, który łagodzi pod-
rażnienie strun głosowych. Isla-Moos®

można także stosować zapobiegawczo
dla ochrony wrażliwych i narażonych na
przeciążenie strun głosowych.

Bardzo dobra tolerancja
Isla-Moos® jest bardzo dobrze tolerowa-
ny i dlatego może być stosowany równo-
cześnie z innymi preparatami. Isla-
Moos® może być również stosowany
przez pacjentów, u których występuje
nadwrażliwość błony śluzowej żołądka.
Charakteryzuje się bardzo przyjemnym i
łagodnym smakiem.

Ochrona błony śluzowej dróg oddecho-
wych podczas uprawiania sportu
Podczas uprawiania sportu błona śluzo-
wa dróg oddechowych narażona jest 
na większe niż zazwyczaj obciążenie.
Skutkiem tego może być suchość błony
śluzowej, zwłaszcza gardła, oraz uciąż-
liwy kaszel. Pastylki Isla-Moos® także 
w takich przypadkach chronią błonę

nie stanowi żadnego problemu. Jeśli
jednak błona śluzowa jest podrażniona 
i osłabiona – np. pod wpływem suchego
powietrza (ogrzewanie, klimatyzacja) lub
substancji szkodliwych (smog, dym
tytoniowy) – chorobotwórcze mikroorga-
nizmy mają ułatwione zadanie.

Ochrona błony śluzowej przed substan-
cjami szkodliwymi i podrażnieniami
Substancje śluzowe porostu islandzkie-
go, zawarte w pastylkach Isla-Moos®,
działają powlekająco i ochronnie na 
błonę śluzową gardła. Chronią ją w ten
sposób przed suchym i zawierającym
szkodliwe substancje powietrzem oraz
szybciej przywracają równowagę pod-
rażnionej błonie śluzowej, wzmacniając
układ odpornościowy.

Szczególne właściwości pastylek Isla-
Moos®

Pastylki Isla-Moos® zawierają specjalny
wyciąg z porostu islandzkiego, występu-
jącego na Dalekiej Północy, gdzie panuje
surowy klimat. Skoncentrowany wyciąg 
z tej rośliny, zawarty w pastylkach, roz-
puszcza się podczas ssania i niczym 
balsam osadza się w gardle i jamie 
ustnej, działając łagodząco.

śluzową w sposób naturalny. Dlatego
też pastylki są szczególnie zalecane oso-
bom uprawiającym sport – zapobiegają
wysuszeniu błony śluzowej jamy ustnej 
i gardła.

Engelhard Arzneimittel
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