
Beste gebruiker, lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie 
voor u of uw kind over de toepassing en het gebruik van dit medisch hulpmiddel. Vraag uw apotheker, 
drogist of arts om meer informatie of advies indien nodig. 

Welke bestanddelen bevat isla® junior?
1 Keelpastille bevat waterig extract van IJslands mos 
(0,4 – 0,8 : 1). 
 
Overige bestanddelen: 
Acacia, sorbitol, maltitol, steviol glycosiden, ascor-
binezuur (vitamine C), calcium pantothenaat, zink 
gluconaat, natuurlijk aroma, plantaardig kleurstof 
extract (wortel/zwarte bes), middellange keten 
triglyceriden, water. 
1 Keelpastille bevat sorbitol (0,312 g) en maltitol 
(0,685 g) = 0,083 BU. 
 
Wanneer wordt isla® junior gebruikt?
• Ter ondersteuning bij verkoudheidsklachten zoals 

kriebelhoest, kortdurende heesheid en beginnende 
keelpijn

• Bij uitgedroogde en geïrriteerde slijmvliezen in de 
mond- en keelholte wat kan leiden tot slikklachten 
en beginnende keelpijn 

• In geval van een droge mond veroorzaakt door een 
beperkte neusademhaling

isla® junior keelpastilles met aardbeiensmaak kunnen 
gebruikt worden door kinderen vanaf 4 jaar. De keel-
pastilles beschermen uitgedroogde en geïrriteerde 
slijmvliezen in de mond- en keelholte en verlichten 
typische verkoudheidsklachten zoals kriebelhoest, 
kortdurende heesheid en beginnende keelpijn.   
 
Hoe werkt isla® junior? 
De pastilles bevatten een speciaal extract van 
IJslands mos dat voor meer dan 80% uit slijmstoffen 
bestaat. Bij het opzuigen van de keelpastille lost het 
extract op en verdeelt het zich als een balsem over  
de slijmvliezen in mond- en keelholte, die daardoor 
beschermd worden tegen irritatie en aanvallen van 
buitenaf. 

 
Tevens wordt de speekselproductie gestimuleerd en 
kunnen de geïrriteerde slijmvliezen zich herstellen.  
De typische verkoudheids- en keelklachten zoals 

kriebelhoest en kortdurende heesheid, alsmede de 
uitgedroogde slijmvliezen in mond en keel en de 
daaruit voortvloeiende klachten als keelpijn en pijnlijk 
slikken, worden verholpen.  

 
Wanneer mag isla® junior niet worden 
gebruikt? 
isla® junior mag niet worden gebruikt bij overge-
voeligheid voor één van de bestanddelen. 

 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met  
isla® junior?
Bij overgevoeligheid van u of uw kind voor bepaalde 
suikers, dient u voor gebruik eerst met uw arts te 
overleggen. 

 
Mag isla® junior tijdens zwangerschap en 
borstvoeding worden gebruikt? 
Er zijn geen gegevens bekend die tegen een gebruik 
tijdens de zwangerschap of borstvoeding spreken.  
 
Hoe wordt isla® junior gebruikt?
Kinderen vanaf 4 jaar: naar behoefte meermalen  
per dag een pastille opzuigen, met een maximum  
van 6 per dag. De pastilles langzaam en volledig 
opzuigen. U moet er zeker van zijn dat uw kind in 
staat is op een gecontroleerde manier een pastille  
op te zuigen. 

 
Diabetici: 1 keelpastille bevat 0,997 g suiker- 
vervangers = 0,083 BU

 
Hoe lang mag u isla® junior gebruiken?
Naar behoefte kan isla® junior gedurende langere tijd 
(maximaal 30 dagen) of met tussenpozen gebruikt 
worden. Wanneer na 10 dagen onafgebroken gebruik 
geen verbeteringen van de klachten wordt bemerkt, 
raadpleeg dan uw arts of apotheker.   
 
Welke ongewenste bijwerkingen kan isla® 
junior hebben?
In uitzonderlijke gevallen kan isla® junior tot een  
laxerend effect leiden, vanwege de suikervervangers 
sorbitol en maltitol. 

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen overgevoelig-
heidsreacties optreden. 

Gebruiksaanwijzing

isla® junior 
Keelpastilles

isla junior NL PB1698201.indd   1 28.10.16   14:58



St
an

d:
 1

0/
16

; P
B1

69
82

01

Waar moet u verder op letten? 
De uiterste gebruiksdatum is op het doosje gedrukt. 
Tevens vind u de productiedatum en uiterste 
gebruiksdatum op de blister achter de tekst “MFG/
EXP”. Gebruik de inhoud niet meer na deze datum. 

De pastilles droog bewaren. Niet bewaren boven  
de 25°C. 

Geadviseerd wordt de blisters in de verpakking  
te bewaren om deze tegen licht te beschermen. 

Omdat isla® junior keelpastilles plantaardige  
ingrediënten bevatten kunnen er verschillen in  
kleur, smaak en consistentie optreden. Dit heeft  
geen invloed op de kwaliteit van dit product. 

 
Welke verpakkingen zijn verkrijgbaar? 
Verpakkingen met 20 keelpastilles. 
 
Producent
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden, Duitsland

Voor Nederland
Salveo Pharma bv, Bogert 1

5612 LX Eindhoven

Tel.: 0800-0580 

E-mail: info@salveo-pharma.nl 

 
Stand
Oktober 2016

Buiten bereik van kinderen bewaren!
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