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Návod na použitie 

P A S T I L K Y 
OCHRANA PRED VÍRUSMI 

SPÔSOBUJÚCIMI PRECHLADNUTIE

Čo sú pastilky GripVis®?
Pastilky GripVis® sa môžu používať ako podpo-
ra prevencie a liečby infekcií horných dýchacích 
ciest vyvolaných vírusmi spôsobujúcimi prech
ladnutie. Pastilky GripVis® vytvárajú ochrannú 
bariéru proti vírusom spôsobujúcim prechlad-
nutie.
Pastilky GripVis® obsahujú Carragelose®, ktorá 
stabilizuje zvlhčujúci film (tenkú vrstvu) na  
sliznici ústnej dutiny a hrdla, ktorý sa vytvára 
počas cmúľania pastilky. Tento stabilný zvlh
čujúci film tvorí potom fyzickú bariéru proti 
vonkajším vplyvom.
Pastilky GripVis® sú určené pre dospelých a deti 
od 6 rokov.

Čo pastilky GripVis® obsahujú?
Každá pastilka obsahuje 10 mg karagenanu iota 
(Carragelose®), izomalt, žlté farbivo a príchute 
(medová, mentolová, citrónovomätová).

Aké sú vlastnosti pastiliek GripVis®?
Sliznica ústnej dutiny, hrdla a nosa sú hlavnými 
cestami vstupu vírusov spôsobujúcich prech
ladnutie a ochorenia podobné chrípke. Suchá 
sliznica ústnej dutiny a hrdla je menej odolná 
proti vírusom spôsobujúcim prechladnutie. Keď 
vírusy preniknú do ústnej dutiny, môžu sa pri-
chytiť na sliznici, a tam sa môžu množiť a šíriť. 
Pastilky GripVis® vytvárajú zvlhčujúci ochranný 
film (tenkú vrstvu), ktorý podporuje prirodzenú 
obranyschopnosť organizmu proti vírusom. 
Okrem toho Carragelose® nešpecificky obaľuje 
vírusy spôsobujúce prechladnutie a zabraňuje 
tak ich adhézii (prichyteniu) na sliznicu. Tým sa 
znižuje rozmnožovanie a šírenie vírusov spôso-
bujúcich prechladnutie.
Sliznica ústnej dutiny a hltana môže fungovať 
ako bariéra proti vonkajším vplyvom len vtedy, 

keď je dostatočne zvlhčená. Častý pobyt na 
miestach s nízkou relatívnou vlhkosťou, ako 
napr. vykurované a klimatizované miestnosti, 
autá, vlaky alebo lietadlá, môže spôsobovať 
vysušenie a podráždenie sliznice ústnej dutiny 
a hrdla. Takisto aj intenzívna fyzická námaha 
hrdla, ako je spievanie, dlhodobé rozprávanie 
alebo fajčenie, môže mať za následok vysušenie 
sliznice ústnej dutiny a hrdla. Dôsledkom toho 
môže byť kašeľ, zachrípnutie alebo bolesť hrdla.

Na čo sa pastilky GripVis® používajú?
Pastilky GripVis® sa môžu používať na preven-
ciu a podporu liečby prechladnutí a ochorení 
podobných chrípke a slúžia na zvlhčovanie 
sliznice ústnej dutiny a hrdla. 
•  Na prevenciu a podporu liečby vírusových 

infekcií horných dýchacích ciest.
•  Na zvlhčovanie ústnej dutiny a hrdla, naprí-

klad ak vdychujete suchý vzduch, v prípade 
kašľa alebo zachrípnutia.

•  Na prevenciu a podporu liečby všetkých ťaž-
kostí vyplývajúcich zo suchej a/alebo podráž-
denej sliznice ústnej dutiny alebo hltana.

Dávkovanie a spôsob podávania

Akým spôsobom a ako často sa používajú pas-
tilky GripVis®?
Podľa individuálnej potreby niekoľkokrát denne 
cmúľajte pastilku, zvyčajne 3 až 6krát denne. 
Celkový počet pastiliek však nemá prekročiť 
6 pastiliek denne, pretože inak sa môžu objaviť 
hnačky.
Ak je to potrebné, pastilky GripVis® sa môžu 
používať dlhodobejšie (maximálne 30 dní).

Kedy sa pastilky GripVis® nemajú používať? 
V prípade známej precitlivenosti na ktorúkoľvek 
zložku.
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Možné vedľajšie účinky/vzájomné ovplyvňova-
nie s inými prípravkami
V súčasnosti nie sú známe žiadne vedľajšie 
účinky.
Neboli vykonané štúdie ohľadom vzájomného 
ovplyvňovania s inými prípravkami.

Osobitné opatrenia pri používaní
Pastilky GripVis® sa môžu používať počas teho-
tenstva a dojčenia.
Pastilky GripVis® pôsobia lokálne. Carragelose® 
sa neabsorbuje bunkami sliznice hltana.
Pastilky GripVis® obsahujú izomalt, takže ich 
môžu používať aj diabetici. Jedna pastilka zod
povedá 0,1 chlebovej jednotke (jedna chlebová 
jednotka zodpovedá 12 g stráviteľných sachari-
dov).
Pastilky GripVis® sú zdravotnícka pomôcka. 
Ak príznaky pretrvávajú, musíte vyhľadať le-
kára.
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí!

Ďalšie informácie
Pastilky GripVis® obsahujú Carragelose®, čo je 
látka získavaná z morských červených rias.
Pastilky GripVis® neobsahujú žiadne analgeti-
ká (liečivá tlmiace bolesť), žiadne konzervačné 
 látky, ani žiadne látky živočíšneho pôvodu.
Pastilky GripVis® neobsahujú laktózu ani lepok.

Veľkosť balenia
Každá škatuľka obsahuje 20 pastiliek.

Čas použiteľnosti
Pastilky GripVis® sa môžu používať až do dátu-
mu uvedeného na škatuľke.

Pokyny na uchovávanie
Uchovávajte pri teplote  
do 25 °C.                                
Chráňte pred svetlom. 

 Výrobca
Hälsa Pharma GmbH
MariaGoeppertStraße 5, 
23562 Lübeck, Nemecko 

Distribútor
BerlinChemie AG (Menarini Group), 
Glienicker Weg 125, 
12489 Berlín, Nemecko
Dodržiavajte návod na použitie!
Dátum revízie: marec 2020
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