FarinGospray apelsīnu
Izsmidzināms līdzeklis
Medicīniskās ierīces lietošanas instrukcija
Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
Vienmēr lietojiet FarinGospray apelsīnu tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits
Jums teicis.
Sastāvs: Augu eļļa, smiltsērkšķa eļļa (Oleum Hippophaes), kliņģerītes ziedu eļļas ekstrakts (Oleum
Calendulae), apelsīnu eļļa (Oleum Aurantii dulcis) un rozmarīna ekstrakts (Extractum Rosmarini).
Iedarbība un pielietojums: FarinGospray apelsīnu ir uz eļļas pamatnes veidots līdzeklis, kura sastāvā
esošās dabīgās eļļas pārklāj mutes dobuma un rīkles gala gļotādu. Tas palīdz uzturēt gļotādu mitru un
elastīgu, mazina diskomforta sajūtu un sāpes, samazina skrāpēšanas sajūtu kaklā un berzi, tādejādi
atvieglojot arī ēdiena kumosu norīšanu.
Līdzekli lieto, lai atvieglotu mutes dobuma un rīkles gala gļotādas kairinājumu pēc dažādu manipulāciju
veikšanas vai iekaisumu gadījumos.
Kā lietot FarinGospray apelsīnu
1. Saskalojiet pudelīti.

2. Paņemiet rokā pudelīti ar izsmidzinātāju pret sevi.

3. Pagrieziet izsmidzinātāja uzgali pretēji pulksteņrādītāja
virzienam 90 grādu leņķī.

4. Ievietojiet izsmidzinātāju mutē kā norādīts zīmējumā.
5. Pirmo reizi izsmidziniet FarinGospray apelsīnu mutes
dobumā 2-3 reizes nospiežot smidzinātāja uzmavu. Turiet
pudelīti vertikāli!
Nospiežot smidzinātāja uzmavu vienu reizi tiek
izsmidzināts aptuveni 200 mg līdzekļa.
6. Pēc lietošanas, notīriet smidzinātāju ar papīra salveti un
pagrieziet smidzinātāja uzgali atpakaļ sākuma pozīcijā.
Līdzeklis paredzēts vienas personas lietošanai.
Lietot 3 reizes dienā. Lai nodrošinātu ilgstošāku pārklājošo efektu, nav vēlams lietot līdzekli ēšanas un
dzeršanas laikā.
Līdzekli lieto līdz slimības simptomu izzušanai, tomēr, ja simptomi (diskomforta sajūta, sāpes kaklā) pēc
nedēļu ilgas lietošanas saglabājas, vēlams konsultēties ar ārstu.
Uzmanību! Saskaroties ar apģērbu var rasties traipi.
Piesardzība lietošanā: Nelietojiet, ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret kādu no līdzekļa
sastāvdaļām. Nepieļaut līdzekļa iekļūšanu acīs! Ja līdzeklis nejauši iekļūst acīs, atvērtas acis nekavējoties
izskalot ar tekošu ūdeni un konsultēties ar ārstu. Var lietot bērniem no 2 gadu vecuma, bērniem līdz
6 gadiem lietot vecāku uzraudzībā.
Nav novērotas blakusparādības, ko izraisījusi FarinGospray apelsīnu lietošana.
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Uzglabāšana: Sausā, bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Glabāt rūpīgi noslēgtā oriģinālā
iepakojumā, istabas temperatūrā (15-25 °C). Pēc lietošanas uzsākšanas izlietot 3 mēnešu laikā. Nelietot pēc
derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.
Ražotājs: SIA „SILVANOLS”, Kurbada 2A, Rīga, LV-1009, Latvija.
www.silvanols.com
Iepakojumā: 20 ml pudelīte ar izsmidzinātāju.

