
Instrukcja używania wyrobu medycznego Fiorda® PROTECT MD spray do gardła.
 Przeznaczenie wyrobu

Przeznaczenie wyrobu

 Profilaktyka i wspomaganie leczenia alergicznych i niealer-
gicznych, ostrych i przewlekłych stanów zapalnych gardła.
Wspieranie działania błony śluzowej gardła, w celu ogra-
niczania wnikania szkodliwych czynników różnego pocho-
dzenia (bakterie, wirusy, alergeny, grzyby pleśniowe i ich 
zarodniki, pyły zawieszone w smogu i kurzu).

 
 Działanie

 Fiorda® PROTECT MD spray do gardła, na drodze fizycz-
nej, przyczynia się do prawidłowej pracy błony śluzowej 
wyścielającej jamę ustną i gardło, co powoduje ogranicza-
nie wnikania do organizmu szkodliwych czynników (m.in. 
bakterii, wirusów, alergenów, grzybów, pyłów). Dzięki temu 
minimalizuje rozwój dokuczliwych objawów. 

 Opatentowana formuła MUCOBIONETM dzięki obniżaniu 
napięcia powierzchniowego zalegającego w gardle śluzu, 
poprawia jego ruchomość, ułatwia jego usuwanie i oczysz-
cza gardło z alergenów, związków chemicznych i pyłów 
wchodzących w skład smogu, a także czynników infekcyj-
nych. Dzięki temu osłabia objawy zapalenia gardła różnego 
pochodzenia.

 Składnikiem wzmacniającym działanie formuły 
MUCOBIONETM zawartego w Fiordzie® PROTECT MD 
spray do gardła jest porost islandzki. Zawarte w nim 
substancje śluzowe tworzą ochronną powłokę na błonie 
śluzowej jamy ustnej i gardła, działając kojąco i łagodząco na 
podrażnione gardło. 

 Zastosowanie

 Fiorda® PROTECT MD spray do gardła stosuje się w celu:
• ochrony przed wnikaniem szkodliwych czynników (bak-

terie, wirusy, alergeny, grzyby pleśniowe i ich zarodniki, 
cząstki smogu, kurz) do gardła 

•  nawilżenia przesuszonej śluzówki jamy ustnej i gardła
•  łagodzenia podrażnień wywołanych szkodliwymi czynnika-

mi, wnikającymi do gardła.    
  
 Sposób użycia

 Fiorda® PROTECT MD spray do gardła to wyrób 
medyczny przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 
2. roku życia.

 
 Wyrób medyczny Fiorda® PROTECT MD spray do gardła                           

należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem, 
przestrzegając wskazówek i zaleceń zawartych w instrukcji 
używania.

 Dzieci powyżej 2. roku życia do 6 lat: 1 doza do 3 razy 
dziennie. 

 Dzieci w wieku 7 do 12 lat: 1 - 2 dozy do 4 razy dziennie. 
 Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1 - 2 dozy do 5 razy 

dziennie. 

 W przypadku utrzymywania się objawów dłużej niż przez 
okres 7 dni lub w przypadku nasilenia w trakcie stosowania 
preparatu, należy skonsultować się z lekarzem. 

 Wyrób może być stosowany w okresie ciąży i karmienia 
piersią po konsultacji z lekarzem.

 Przed użyciem należy wstrząsnąć. Przed pierwszym użyciem 
kilkakrotnie nacisnąć aplikator, aby wypełnić go płynem. 

 Wyrób do stosowania wyłącznie w jamie ustnej i gardle.

 Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia infekcji 
zaleca się używanie jednego pojemnika wyrobu Fiorda® 
PROTECT MD spray do gardła  przez jedną osobę. 

 Po każdorazowym użyciu należy umyć końcówkę aplikatora 
wodą i wytrzeć do sucha.

 Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności 
 

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne dla pacjenta 
informacje o zastosowaniu produktu Fiorda® PROTECT MD spray do gardła, a następnie przechowywać ją, aby w razie 
konieczności móc powtórnie przeczytać.

Spray do gardła 30 ml



 umieszczonego na opakowaniu. 
 Nie stosować wyrobu w razie uszkodzenia opakowania 

bezpośredniego – butelki. 

 Skład
 
 Formuła MUCOBIONETM (ekstrakt z korzenia pelargonii 

afrykańskiej i białko owsa), ekstrakt z plechy porostu 
islandzkiego, ksylitol, guma arabska, kwas cytrynowy, 
aromat cytryny z limetką, sorbinian potasu, woda.

  Przeciwwskazania i środki ostrożności

 Wyrób zawiera białka owsa, w tym gluten. Nie stosować 
w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników 
wyrobu.

 W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy 
natychmiast zaprzestać stosowania preparatu                                              
i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.  

 
 Przechowywanie 

 Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu 
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci. Pozostałe 
informacje umieszczono w postaci symboli.

 Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności 
umieszczonego na opakowaniu. 

 Termin ważności/numer serii znajduje się na etykiecie 
butelki oraz kartoniku.

 Postępowanie ze zużytym opakowaniem
 
 Opakowanie wyrobu nie wymaga szczególnej utylizacji. 

Dbając o środowisko kartonik, instrukcję użycia oraz 
plastikowy pojemnik należy wyrzucać do przeznaczonych      
w tym celu pojemników.

 Opis opakowania

 Fiorda® PROTECT MD spray do gardła pakowana 
jest w butelki zawierające 30 ml wyrobu. Opakowanie 
jednostkowe zawiera: kartonik, butelkę z etykietą oraz 
instrukcję używania.

 Fiorda® PROTECT MD spray do gardła jest wyrobem 
medycznym. 

Wytwórca: 
Phytopharm Klęka S.A. 
Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Polska
www.phytopharm.pl 

Wytwórca

Termin ważności

Numer serii

Zajrzyj do instrukcji używania

Ograniczenie dopuszczalnych 
temperatur przechowywania. 

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone

Przechowywać w suchym miejscu 

Chronić przed światłem słonecznym

Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu zewnętrznym:

Data opracowania instrukcji używania: luty 2021


