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Lưu ý: xem hạn sử dụng trên thân ống

CHẤ

ẢO
TB Q

N
UẢ

Thành phần:
• Natri Clorid 0.9g và nước tinh khiết
• Không chất bảo quản

KHÔNG

Isotonic solution

Công nghệ sản xuất
• Sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn EU
• Công nghệ ống đơn liều vô trùng, đầu tròn và nhỏ:
Sử dụng một lần, không nguy cơ lây nhiễm chéo
Tránh gây tổn thương niêm mạc mũi
Tạo cảm giác dễ chịu khi vệ sinh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Làm sạch mắt:
• Vệ sinh hàng ngày mí mắt và góc mắt
• Loại bỏ các dị vật khó chịu
• Hỗ trợ trong việc điều trị bệnh viêm kết mạc
Đối tượng sử dụng
• Sản phẩm được sử dụng chuyên biệt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
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Xuất Xứ: Pháp

CHẤ

Liều dùng & trường hợp khác: Xin vui lòng xem tờ HDSD bên trong hộp

KHÔNG
10 ống x 5ml

Lưu ý: xem hạn sử dụng trên thân ống

Công dụng:
Làm sạch mũi:
• Vệ sinh hàng ngày, loại bỏ các chất tiết, chất nhầy trong mũi, ngăn
ngừa nhiễm trùng đường hô hấp trên
• Giúp giảm nhẹ và phòng nhiễm trùng thứ phát bằng cách loại bỏ dư
thừa chất nhầy niêm mạc, vi khuẩn, tác nhân gây dị ứng…

Đẳng trương

CHẤ
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Thành phần: Nước tinh khiết, Natri clorid 0,9g. Không chứa
chất bảo quản.
Công dụng: Fysoline là dung dịch đẳng trương, được chứng nhận vô trùng
loại A theo tiêu chuẩn CE 0459 tại Châu Âu. Đặc biệt Fysoline không chứa
chất bảo quản nên có thể sử dụng vệ sinh mắt mũi hàng ngày cho trẻ trong
thời gian dài mà không có bất cứ mối nguy nào, đặc biệt là các đối tượng
nhạy cảm như trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người cao tuổi.
Sản phẩm dùng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú.
Xuất xứ: Pháp
Số lưu hành:
Tên và địa chỉ chủ sở hữu số lưu hành:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI SOHACO.
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 1900.6424 - Fax: 0246.664.6226
ẢO
TB Q
Cách dùng và các thông tin khác:
xin vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.
Số lô SX:
KHÔNG
HSD:

