CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP

Số: 122/2022/TCSP-BMP

BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
1. Sản phẩm: Dung dịch xịt họng OFISAN SPRAY FORTE
2. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
3. Trạng thái sản phẩm
- Dạng bào chế: dạng lỏng
- Màu sắc: màu vàng đến nâu.
- Mùi vị: đặc trưng của sản phẩm.
- Thể tích chai/lọ: 30 ml ± 7,5%.
4. Thành phần cấu tạo
Tỳ bà diệp .................................................................................. 1250 mg
Xuyên bối mẫu .......................................................................... 1000 mg
Trần bì ....................................................................................... 1000 mg
Chiết xuất Keo ong xanh (Water-soluble Propolis Extract) ..... 600 mg
Chiết xuất Xuyên tâm liên ........................................................ 300 mg
Chiết xuất Cúc tím .................................................................... 100 mg
Phụ liệu: Mật ong, Menthol, hương tổng hợp, nước tinh khiết vừa đủ 30 ml.
5. Chỉ tiêu an toàn
5.1. Giới hạn về vi sinh vật
TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Yêu cầu

1

Tổng số Vi sinh vật hiếu khí

Cfu/ml

≤ 10000

2

Pseudomonas aeruginosa

Cfu/ml

Không được có

3

Staphylococcus aureus

Cfu/ml

Không được có

4

Candida albicans

Cfu/ml

Không được có

5.2.

Giới hạn về kim loại nặng

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức tối đa

1

Chì (Pb)

Ppm

10,0

2

Asen (As)

Ppm

5,0

3

Thủy ngân (Hg)

Ppm

1,0

6. Thông tin kỹ thuật
- Mục đích/Chỉ định sử dụng:
Hỗ trợ bảo vệ vùng miệng họng, giúp ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng: ho do cảm
lạnh, cảm cúm, ho có đờm, ho do thay đổi thời tiết, viêm họng, viêm amidan,…

Giúp làm dịu họng khi bị đau họng, sưng họng, ngứa rát cổ họng.
- Đối tượng sử dụng:
Người bị đau họng, sưng họng, ngứa rát cổ họng, viêm họng, ho kéo dài, ho do cảm lạnh,
cảm cúm.
- Hướng dẫn sử dụng:
Người lớn: Xịt 2-3 nhát/lần x 3-4 lần/ngày.
Trẻ em trên 1 tuổi: Xịt 1-2 nhát/lần x 3-4 lần/ngày.
Trẻ em dưới 1 tuổi: tham khảo ý kiến Bác sĩ, Dược sĩ trước khi dùng (Liều khuyên dùng: Xịt
1-2 nhát/lần x 1-2 lần/ngày).
Lắc đều trước khi sử dụng. Đưa đầu xịt vào khoang miệng, ấn nhẹ, dứt khoát. Đóng nắp sản
phẩm khi sử dụng xong.
- Lưu ý:
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Không dùng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói
- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong chai xịt nhựa đảm bảo an toàn thực phẩm theo
quy định của Bộ Y tế.
- Quy cách đóng gói:
+ Chai (20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml, 90 ml, 100 ml) ± 7,5%. Hộp 01 chai.
8. Thời hạn sử dụng
36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên nhãn chính của
sản phẩm.
9. Hướng dẫn bảo quản
Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Để xa tầm tay trẻ em.
Bắc Giang, ngày 10 tháng 06 năm 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP

