CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ PHÚ KANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
SẢN PHẨM DUNG DỊCH NHỎ MŨI TAI PUKA HAPPY
1. THÀNH PHẦN
Sản phẩm dung dịch nhỏ mũi tai Puka Happy gồm các thành phần cấu tạo:
1. Bình nhỏ dung dịch được làm bằng nhựa PE, cấu tạo gồm 03 bộ phận: Nắp bình, thân
bình, đầu nhỏ.
2. Dung dịch vệ sinh mũi tai được chứa trong bình nhỏ dung dịch với công thức Điều chế
cho 10ml thành phẩm :
TT

Thành phần

Khối lượng/10ml

1.

Muối Natri clorid

2.

Dịch chiết Kim giao

3.

Dịch chiết Tỏi

4.

Dịch chiết Ngũ sắc

0,1 mg

5.

Dịch chiết Hoàng bá

0,2 mg

6.

Dịch chiết Tân di hoa

0,05 mg

7.

Dịch chiết Thương nhĩ tử

0,05 mg

8.

Dịch chiết Bạch chỉ

9.

Nước cất vừa đủ 10 ml

0,9%
0,2 mg
0,05 mg

0,1mg

2. CÔNG DỤNG
- Hỗ trợ giúp làm sạch ráy tai, rửa trôi dịch nhầy, bụi bẩn trong mũi, giúp sát khuẩn, kháng
viêm, hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, viêm VA, viêm
xoang, viêm mũi dị ứng, viêm tai.
- Giúp khoang mũi thông thoáng, dễ thở, giúp tai sạch sẽ.
3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
- Trẻ em từ 03 tháng tuổi trở lên.

4. CÁCH DÙNG
- Trẻ em từ 3 – 6 tháng tuổi: Pha dung dịch nhỏ tai mũi với nước muối sinh lý 0,9% theo tỷ
lệ 1:2.
- Trẻ em từ 6 – 12 tháng tuổi: Pha dung dịch nhỏ tai mũi với nước muối sinh lý 0,9% theo
tỷ lệ 1:1.
- Trẻ em từ 1 – 3 tuổi trở lên: Nhỏ trực tiếp dung dịch nhỏ tai mũi.

- Lắc đều bình nhỏ trước khi sử dụng. Đưa lên mũi, hơi ngửa đầu và bóp nhẹ thân bình
để dung dịch đi sâu vào khoang mũi.
- Khi sử dụng sản phẩm để nhỏ tai cũng lắc nhẹ bình trước khi sử dụng. Nghiêng đầu
sang 1 bên, kéo nhẹ vành vai về phía sau và bóp nhẹ thân bình để dung dịch đi vào trong
tai.
- Dùng 02 lần/ngày. Mỗi lần 02 giọt

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
- Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của dung dịch nhỏ mũi tai.
6. BẢO QUẢN
- Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nguồn nhiệt.
- Sau khi sử dụng đậy kín nắp tránh làm nhiễm bẩn đầu nhỏ.
- Không tái sử dụng lọ và đầu nhỏ.
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