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Пастилки з м’ятним смаком
Інструкція для медичного застосування

1. Опис препарату
Таблетки Emskie z Wadowic (Емське з 
Вадовіц) містять замінник емської солі з 
такою ж кількістю основних катіонів, аніонів 
та еквівалентним показником pH.

Натрію бікарбонат, натрію хлорид, калію 
гідрокарбонат, магнію сульфат, дикалію 
фосфат, допоміжні речовини: ксиліт, сорбіт, 
мальтодекстрин, натуральний ароматиза- 
тор, полівінілпіролідон, сахаринат натрію.

Таблетки Emskie z Wadowic (Емське з 
Вадовіц) для розсмоктування забезпе- 
чують тривалий контакт слаболужної солі зі 
слизовою оболонкою ротової порожнини 
та горла. Емська сіль залужнює та 
розріджує виділення. Місцева підвищена 
концентрація катіонів і аніонів викликає 
транспортування води за принципом ос- 
мосу. Ці механізми стимулюють секрецію 
слизу та полегшують відхаркування, що 
заспокоює кашель і захриплість.
Таблетки Emskie z Wadowic відновлюють 
баланс pH в ротовій порожнині.

3. Фармакологічні властивості

2. Склад

4. Показання
Полегшення відхаркування, полегшення 
симптомів, пов’язаних із відчуттям сухості 
в роті або горлі та симптомів пов’язаних з 
болем, що супроводжує ці недуги. Підви- 
щує рН у ротовій порожнині. Препарат 
також можуть використовувати особи, в яких 
під час роботи задіяні голосові зв‘язки, а 
також особи, які працюють у запилених 
або сухих, опалювальних приміщеннях.

5. Спосіб застосування та дози
Дорослим та дітям від 6 років: повільно 
розсмоктувати по 1 таблетці 3–5 разів на 
добу. Максимальний термін застосування 
— 3 тижні.

6. Протипоказання та особливості 
застосування
Приймаючи препарат, потрібно звертати 
увагу на кількість споживаної кухонної солі 
та обмежити її споживання. З обережністю 
застосовувати людям, які дотримуються 
дієти з низьким вмістом натрію.
Вміст натрію в 1 таблетці: 45 мг.
Не застосовувати з іншими препаратами 
для розсмоктування.
Препарат може спричиняти шлунково- 
кишковий дискомфорт у вигляді подраз- 
нення слизової оболонки шлунка, печії, 
метеоризму.
Не застосовувати хворим на туберкульоз, 
коклюш, плеврит.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не використовувати після закінчення тер- 
міну придатності. Термін придатності вка- 
заний на картонній коробці та блістері.
Не використовувати, якщо первинна упа- 
ковка пошкоджена.
Використовувати відповідно до інструкції 
для медичного застосування.

7. Умови зберігання
Зберігати при температурі 5–25°С у сухо- 
му недоступному для дітей місці.

8. Упаковка
Упаковка містить 12 пастилок.

9. Виробник
”Polski Lek” S.A., ul. Chopina 10,
34-100 Wadowice, Polska
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