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Instrucţiuni de utilizare

P A S T I L E  D E  S U P T 
PROTECŢIE ÎMPOTRIVA 
VIRUSURILOR RĂCELII

Ce este GripVis Pastile?
GripVis Pastile poate fi utilizat ca adjuvant 
pentru prevenţia şi tratamentul de susţinere în 
infecţiile tractului respirator superior cauzate 
de virusurile răcelii. GripVis Pastile formează o 
barieră de protecţie împotriva virusurilor răcelii.
GripVis Pastile conţine Carragelose®, substanţă 
ce stabilizează pelicula hidratantă a mucoasei 
cavităţii bucale şi a gâtului formată în timpul 
dizolvării pastilei în gură. În consecinţă, pelicula 
hidratantă este păstrată formând o barieră fizi-
ologică împotriva influenţelor externe.
GripVis Pastile: este destinat utilizării la adulţi 
şi copii cu vârsta peste 6 ani.

Ce conţine GripVis Pastile? 
Fiecare pastilă conţine iota-caragenan 10 mg 
(Carragelose®), izomalţ, agent colorant galben 
şi arome (miere, mentol, lămâie-mentă).

Ce proprietăţi are GripVis Pastile?
Mucoasa cavităţii bucale şi a gâtului, precum 
şi nasul sunt principalele căi de acces în ca-
zul infecţiilor virale, care au ca rezultat răceala 
şi bolile virale asemănătoare gripei. Mucoasa 
uscată a cavităţii bucale şi a nasului este mai 
puţin rezistentă la virusurile răcelii. Odată pă-
trunse în cavitatea bucală, virusurile se fixează 
pe mucoasă unde se pot multiplica şi răspândi. 
GripVis Pastile formează o peliculă hidratantă 
protectoare care susţine sistemul natural de 
apărare al organismului împotriva virusurilor. 
În plus, Carragelose® învăluie în mod nespecific 
virusurile răcelii şi previne aderarea acestora la 
membranele mucoase. În consecinţă, prolife-
rarea şi răspândirea virusurilor care provoacă 
răceala se diminuează.
Mucoasa bucală şi cea faringiană pot funcţiona 
ca o barieră împotriva influenţelor externe nu-
mai dacă sunt hidratate suficient. Umiditatea 

relativă scăzută a unor spaţii – cum sunt, de 
exemplu,  încăperile încălzite sau climatizate, 
automobilul, trenul sau avionul – poate provoca 
uscarea şi iritarea mucoasei bucale şi a gâtului. 
De asemenea, solicitarea fizică intensă a gâtului 
– prin activităţi precum fumatul, vorbitul şi cân-
tatul timp îndelungat – poate determina usca-
rea mucoasei bucale şi a gâtului. Consecinţele 
pot fi tusea, răguşeala sau durerile în gât.

Pentru ce se utilizează GripVis Pastile?
GripVis Pastile poate fi utilizat pentru prevenţia 
şi tratamentul de susţinere al răcelii  şi bolilor 
virale asemănătoare gripei şi ajută la hidratarea 
mucoasei cavităţii bucale şi a gâtului. 
•  Pentru prevenţia şi tratamentul de susţinere 

în infecţiile virale ale tractului respirator su-
perior.

•  Pentru hidratarea cavităţii bucale şi a gâtului, 
de exemplu în caz de tuse, răguşeală sau aer 
uscat.

•  Pentru prevenţia şi tratamentul de susţinere 
a tuturor simptomelor generate de o mucoa-
să bucală şi faringiană uscată şi/sau iritată.

Doze şi mod de administrare

În ce mod şi cât de des poate fi utilizat GripVis 
Pastile?
Luaţi câte o pastilă de mai multe ori pe zi, de 
obicei, de 3 - 6 ori pe zi, după cum este nece-
sar. Cantitatea zilnică totală nu trebuie să de-
păşească 6 pastile, în caz contrar poate avea 
efect laxativ.
GripVis Pastile poate fi utilizat o perioadă mai 
îndelungată, dacă este necesar (până la 30 de 
zile).

Când nu trebuie utilizat GripVis Pastile? 
În cazul unei hipersensibilităţi cunoscute la ori-
care dintre componente.
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Reacţii adverse posibile/interacţiuni cu alte 
produse
În prezent, nu sunt cunoscute cazuri de reacţii 
adverse.
Nu au fost efectuate studii privind interacţiunile 
cu alte produse.

Precauţii speciale pentru utilizare
GripVis Pastile poate fi utilizat în timpul sarcinii 
şi al alăptării.
GripVis Pastile acţionează local. Carragelose® 
nu este absorbită de celulele mucoasei farin-
giene.
GripVis Pastile conţine izomalţ şi poate fi utili-
zat şi de diabetici. O pastilă corespunde la 0,1 
unităţi glucidice (o unitate glucidică echivalând 
cu 12 g carbohidraţi digerabili).
GripVis Pastile este un dispozitiv medical. În 
cazul în care simptomele persistă, trebuie să 
vă adresaţi unui medic.
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor!

Informaţii suplimentare
GripVis Pastile conţine Carragelose®, o sub-
stanţă obţinută din alge marine roşii.
GripVis Pastile nu conţine substanţe analge-
zice, conservanţi sau compuşi de origine ani-
mală.

GripVis Pastile nu conţine lactoză sau gluten şi 
poate fi utilizat de vegani.

Mărime de ambalaj
Cutie a 20 pastile.

Perioada de valabilitate
GripVis Pastile poate fi utilizat pînă la data în-
scrisă pe cutie

Condiţii de păstrare
A se păstra la temperaturi 
sub 25 °C.                                
A se feri de lumină.  

 Fabricant
Hälsa Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5, 
D-23562 Lübeck, Germania 

Distribuitor
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 
Glienicker Weg 125, 
12489 Berlin, Germania

 Respectaţi instrucţiunile de utilizare!
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