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Instrukcja użytkowania
Przed zastosowaniem preparatu ECTOSSIN prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Należy zachować
niniejszą ulotkę gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących sposobu użytkowania
preparatu ECTOSSIN należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub dystrybutorem.

1. Co to jest ECTOSSIN i jakie ma zastosowanie.
ECTOSSIN jest wyrobem medycznym zawierającym ektoinę (Ectoin®) , występującą w przyrodzie,
naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, która wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne
i stabilizujące błony komórkowe.
ECTOSSIN to pastylki na gardło z ektoiną przeznaczone do stosowania w proﬁlaktyce i wspomaganiu
leczenia objawów przeziębienia, suchości w jamie ustnej i gardle oraz chrypki wynikającej
z przeciążenia strun głosowych.
Preparat tworzy warstwę ochronną tzw. „Ectoin® Hydro Complex” na błonie śluzowej jamy ustnej
i gardła, nie powodując uczucia lepkości. Pastylki stabilizują błony komórkowe, zmniejszając ryzyko
wystąpienia infekcji bakteryjnych i wirusowych jamy ustnej i gardła.
Preparat zwiększa produkcję śluzu i łagodzi stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Pastylki
ECTOSSIN łagodzą ból gardła, ból przy przełykaniu i chrypkę. Ponadto preparat ECTOSSIN nawilża suchą
i podrażnioną błonę śluzową oraz wspomaga jej regenerację. Preparat zmniejsza podrażnienie
i suchość gardła spowodowane nadmiernym przeciążeniem głosu, alergenami, suchym powietrzem
np. w ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach, zanieczyszczonym powietrzem lub dymem.
Pastylki ECTOSSIN mają orzeźwiający smak przez co wspomagają swobodne oddychanie.
Pastylki ECTOSSIN są w pełni stworzone z naturalnych składników oraz nie zawierają konserwantów.
2. Ostrzeżenia i środki ostrożności.
- W trakcie przewlekłych urazów, po operacji lub uszkodzeniu jamy ustnej, przed użyciem preparatu
ECTOSSIN należy skonsultować sie z lekarzem.
- Preparatu ECTOSSIN nie należy stosować u dzieci poniżej 6. roku życia ze względu a ryzyko zadławienia.
- Nie należy stosować pastylek w pozycji leżącej ze względu na ryzyko zadławienia.
- Nie używać pastylek pochodzących z uszkodzonego blistra.
- Preparatu ECTOSSIN nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ektoinę lub którykolwiek
ze składników preparatu.
- W przypadku reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu ECTOSSIN.
- Preparat ECTOSSIN należy przechowywać w miejscu nieodstępnym dla dzieci.
3. O czym należy wiedzieć przed zastosowaniem preparatu ECTOSSIN.
Nie ma danych na temat interakcji między preparatem ECTOSSIN a innymi pastylkami, podawanymi
doustnie wyrobami medycznymi lub lekami. Należy skonsultować sie z lekarzem lub farmaceutą przed
zastosowaniem innych preparatów na gardło w trakcie stosowania pastylek ECTOSSIN.
4. Informacje dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Obecnie nie ma żadnych danych dotyczących stosowania preparatu ECTOSSIN w czasie ciąży
i karmienia piersią. W przypadku ciąży, karmienia piersią lub podejrzenia ciąży przed
zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

6. Możliwe działania niepożądane.
Preparat ECTOSSIN jest dobrze tolerowany. Dotychczas nie stwierdzono żadnych regularnie
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5. Sposób użycia preparatu ECTOSSIN.
1 pastylka do ssania co 3 godziny lub w zależności od potrzeb. Nie przyjmować powyżej 10 pastylek dziennie.
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występujących ani utrzymujących się działań niepożądanych. W przypadku stosowania w nadmiernych
ilościach, bardzo rzadko może dojść do wystąpienia efektu przeczyszczającego w związku z zawartością izomaltu.
Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub dystrybutora o wszelkich działaniach niepożądanych
zaobserwowanych w związku ze stosowaniem preparatu ECTOSSIN.
W przypadku utrzymywania się lub zaostrzenia objawów niepożądanych należy skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą.
7. Jak przechowywać preparat ECTOSSIN.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 2-25°C.
Data ważności preparatu ECTOSSIN znajduje się na pudełku i blistrach. Nie należy stosować preparatu
ECTOSSIN po upływie daty ważności.
8. Zawartość preparatu ECTOSSIN i inne informacje.
Opakowanie zawiera 24 pastylki.
Skład: ektoina (Ectoin®), izomalt, sukraloza, mentol, kwas cytrynowy, aromat cytrynowo-miętowy
(zawiera tokoferol), aromat miodowy (zawiera glikol polietylenowy), koncentrat z krokosza barwierskiego, syrop glukozowy, woda.
Wytwórca:
bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Niemcy
Dystrybutor:
Solinea Sp. z o.o. Sp.K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska
Infolinia: 0801703312
Stan informacji: 05.2021
Oznaczenie symboli na opakowaniu:

– znak CE
– numer partii
– Wytwórca
– zapoznać się z instrukcją użytkowania
– termin ważności

– nie używać pastylek pochodzących ze zniszczonego lub przebitego blistra
– przechowywać w suchym miejscu
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– temperatura przechowywania

