CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP
---------Số: 15/2022/HDSD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------Bắc Giang, ngày 14 tháng 06 năm 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
DUNG DỊCH XỊT HỌNG OFISAN SPRAY FORTE

1. 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

2. 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.

3. 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

4. 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.

5. BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Để xa tầm tay trẻ em.
6. HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên nhãn
chính của sản phẩm.
TỔNG GIÁM ĐỐC

