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Fiorda Wyrób medyczny spray 30 ml
 

Cena: 21,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Wyrób medyczny Fiorda spray to spray do jamy ustnej i gardła, stosowany w celu odpowiedniego nawilżenia błon śluzowych oraz
łagodzenia objawów towarzyszących stanom zapalnym, takich jak: suchość, ból i pieczenie podczas przełykania. Jest stosowany
również w celu ochrony przed drażniącymi czynnikami zewnętrznymi - suchym, zimnym lub gorącym powietrzem.

Wskazania:

wspomagająco w czasie trwania infekcji bakteryjnych i wirusowych jamy ustnej i gardła
dyskomfort wywołany wzmożonym oddychaniem przez usta np. podczas niedrożności nosa
drapanie w gardle
suchość w gardle
chrypka i suchy kaszel

Składniki
ekstrakt z porostu islandzkiego, ekstrakt z korzenia prawoślazu, sól sodowa kwasu hialuronowego, ekstrakt z aloesu, kwas L-
askorbinowy, chlorek benzalkoniowy, mentol, ksylitol, gliceryna, aromat cytryny z limetką, woda

Dawkowanie
Sposób aplikacji: dzieci powyżej 1. roku życia do 3 lat: 1-2 dozy preparatu do 3 razy dziennie; dzieci w wieku 4-12 lat: 1-2 dozy preparatu
do 4 razy dziennie; młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 2-6 doz preparatu od 3 do 6 razy dziennie. W przypadku utrzymywania się objawów
dłużej niż przez okres 7 dni lub w przypadku nasilenia objawów w trakcie stosowania wyrobu, należy skonsultować się z lekarzem.
Wyrób medyczny Fiorda spray może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po konsultacji z lekarzem.

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją używania.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej, w temperaturze poniżej 25°C.
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Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
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