CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ
THIẾT BỊ Y TẾ EUROVIT VIỆT NAM

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

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tên sản phẩm: Xịt mũi
Chủng loại/mã sản phẩm: Eurovit
1. THÀNH PHẦN
Natri chloride, Xuyên Tâm Liên, Hoa ngũ sắc, Kim Ngân Hoa, Menthol, Tinh dầu tràm, Tinh dầu
bạc hà, Nano Bạc, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerine, Benzalkonium chloride, Acid
citric, Nước RO.
2. CÔNG DỤNG
- Giúp hỗ trợ ngăn ngừa vi khuẩn, virus xâm nhập vào vùng mũi họng, làm sạch mũi, loại bỏ gỉ
mũi, chất nhầy, giúp làm sạch niêm mạc mũi, thông mũi.
- Hỗ trợ phòng ngừa cảm cúm, viêm mũi, họng, viêm xoang, sổ mũi, nghẹt mũi, chảy nước
mũi,viêm mũi dị ứng.
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cách dùng:
Bước 1: Mở nắp đầu xịt, cầm lọ xịt theo phương thẳng đứng, xịt vào không khí 1-2 nhát để phá
màng bảo vệ bên trong của đầu xịt.
Bước 2: Hướng đầu xịt thẳng vào mũi, hơi ngửa cổ ra sau, nhấn đầu xịt, hít nhẹ để dung dịch đi
sâu vào khoang mũi.
Xịt mỗi bên mũi 1-2 xịt/lần, mỗi ngày 3-4 lần.
Dùng xong vệ sinh và đậy nắp đầu xịt.
Đối tượng sử sụng:
Trẻ em và Người lớn bị cảm cúm, viêm mũi, viêm xoang, sổ mũi, nghẹt mũi, chảy nước mũi,viêm
mũi dị ứng.
4. THẬN TRỌNG
Không sử dụng với người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
5. BẢO QUẢN
- Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
6. HẠN SỬ DỤNG
36 tháng kể từ ngày sản xuất.
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