Laboratoires URGO HEALTHCARE
Tài liệu kỹ thuật

Humer Decongestionnant Rhume
 MÔ TẢ
Chai 20ml
Thành phần: CAPTOMUCIL®, nước, sodium saccharin, sodium chloride, hương bạc hà,
dex-panthneol, sodium methyl parahydrobenzoate.
 ĐẶC TÍNH
Humer Decongestionnant Rhume được sản xuất với công thức độc đáo CAPTOMUCIL
(chờ cấp bằng sáng chế) – có thành phần từ chitosan polysaccharide có nguồn gốc tự nhiên
Humer Decongestionnant Rhume giúp hỗ trợ điều trị các bênh về đường hô hấp nhờ 3 tác
động:
 Thúc đẩy loại bỏ dịch tiết dư thừa: khi được hòa trộn với mucin trong mũi theo một tỉ lệ
tương ứng, CAPTMUCIL có thể loại bỏ độ nhớt của dịch tiết.
 Dung dịch ưu trương CAPTMUCIL giúp tăng cường tác dụng thông mũi: giúp tăng độ lỏng
của chất nhầy dư thừa.
 Giúp làm dịu niêm mạc mũi bị kích ứng
 CHỈ ĐỊNH
HUMER DECONGESTIONNANT RHUME có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh hô hấp với triệu
chứng lâm sàng là tăng tiết chất nhầy, như cảm lạnh và viêm mũi – bao gồm cả viêm mũi dị
ứng và viêm mũi cấp tính hoặc mãn tính.
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1-2 xịt mỗi lỗ mũi, 3-4 lần mỗi ngày
Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: 1-2 xịt mỗi lỗ mũi, tối đa 1-2 lần mỗi ngày
Trẻ em dưới 12 tuổi: chỉ sử dụng sản phẩm khi có chỉ định của bác sĩ.
 CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG
Tác dụng phụ
Không xảy ra tác dụng phụ nếu sử dụng đúng liều lượng khuyến cáo, trừ trường hợp kích ứng
với thành phần. Nếu triệu chứng vẫn kéo dài sau 5-7 ngày sử dụng, tham khảo ý kiến của bác
sĩ.
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Tương tác với sử dụng thực phẩm chức năng và thuốc
Đối với thành phần của Humer Decongestionnant Rhume, chưa ghi nhận có sự tương tác nào
giữa sản phẩm với thực phẩm chức năng hoặc thuốc. Tuy nhiên, khuyến cáo nên sử dụng
Humer Decongestionnant Rhume ít nhất 1 tiếng trước hoặc sau khi sử dụng thuốc cho mũi.
Tham khảo ý kiến của dược sĩ khi sử dụng sản phẩm trong trường hợp sử dụng đồng thời với
thuốc điều trị.
Cảnh báo và thận trọng
Không sử dụng sản phẩm cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Tham khảo ý kiến của bác sĩ trong trường hợp sử dụng sản phẩm cho phụ nữ có thai và cho
con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.
Không sử dụng quá liều khuyến cáo
Không sử dụng sản phẩm liên tục quá 30 ngày.
Sản phẩm có thể bị giảm tác dụng trong trường hợp viêm xoang kết hợp với polyp mũi
Không sử dụng khi bị kích ứng với sản phẩm
Không sử dụng trong trường hợp quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm
Trong trường hợp xuất hiện các tác dụng phụ không mong muốn, tham khảo ý kiến của bác sĩ.
Do bản chất của sản phẩm, cảm giác châm chích nhẹ có thể xuất hiện trong khi dùng hoặc sau
một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm.
Rửa sạch vòi xịt bằng nước ấm và lau khô bằng khăn giấy sau khi sử dụng.
Hạn sử dụng
Không sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn được in trên bao bì
Hạn sử dụng được áp dụng cho sản phẩm trong bao bì còn nguyên vẹn
Không sử dụng sản phẩm quá 1 tháng sau khi mở nắp.
Tiêu hủy
Tiêu hủy sản phẩm phải được thực hiện theo quy định quản lý rác thải của địa phương
Không vứt bỏ sản phẩm hay bao bì ra ngoài môi trường.
 BẢO QUẢN
Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt, nguồn sáng. Không
sử dụng nếu bao bì sản phẩm bị hư hỏng. Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ từ 15 đến
25oC.
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 THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chỉ tiêu

Đặc tính kỹ thuật

pH

5.50-5.90

Khối lượng riêng

0.990-1.030 g/ml

Độ thẩm thấu

550-820 mOsM/Lt

Định lượng Chitosan

≥0.187 mg chitosan/puff (0.13ml) (≥90%)
Giá trị lý thuyết: 0.208 mg chitosan/puff (0.13ml)

TAMC

< 100 CFU/ml

TYMC

<10 CFU/ml

Pseudomonas aeruginosa

Không có

Staphylococcus aureus

Không có

Hạn dùng

36 tháng

 TÌNH TRẠNG PHÁP CHẾ
Tại liên minh Châu Âu, “Humer Decongestionnant Rhume” là trang thiết bị y tế loại IIa, đã
được cấp CE marked.
Nhà sản xuất pháp lý: SIIT srl – via Ariosto 50/60 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) – Ý
Nhà phân phối: Laboratoires URGO HEALTHCARE – 42 rue de Longvic – 21300
CHENOVE – PHÁP
®

CAPTOMUCIL: nhãn hiệu được đăng ký bởi SIIT
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