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Đề mục

STT
1
1.1

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y

Dung dịch muối dạng phun sương phân tán đều trên niêm mạc mũi

tế

giúp vệ sinh khoang mũi, loại bỏ chất nhầy, bụi bẩn đọng lại trong
khoang mũi, giúp thông thoáng mũi dễ thở và mang lại cảm giác dễ
chịu sau khi sử dụng.

1.2

1.3

Danh mục linh kiện

Hộp gồm 01 bình xịt đựng trong hộp giấy.

và phụ kiện

Bên trong bình xịt chứa dung dịch vệ sinh mũi.

Mục đích/Chỉ định sử Sử dụng hàng ngày để vệ sinh khoang mũi, loại bỏ chất nhầy, bụi
dụng

bẩn đọng lại trong khoang mũi, giúp thông thoáng mũi dễ thở và
mang lại cảm giác dễ chịu sau khi sử dụng.
Sản phẩm phù hợp cho người lớn và trẻ em trên 3 tháng tuổi.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

- Đưa nhẹ đầu vòi phun sương vào từng bên mũi.
- Ấn nhẹ, dứt khoát đầu vòi xịt vào khoang mũi, xịt đủ thể tích để
dung dịch kéo theo chất nhầy, bụi bẩn ra ngoài.
- Lau sạch đầu vòi sau khi sử dụng.
Xịt vệ sinh ngày 4 đến 6 lần khi đang có các bệnh lý về mũi.
Xịt ngày 2 lần để vệ sinh và ngăn ngừa các bệnh về mũi.

1.5

Chống chỉ định

Dị ứng với bất kỳ thành phần nào của dung dịch.

1.6

Cảnh báo và thận

Không sử dụng các dung dịch khác để thay thế khi dung dịch vệ

1

trọng
1.7

Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra

sinh mũi trong chai hết.
Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Không có

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Không có

4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế:
Không có

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước
pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
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