
Instrukcja używania Fiorda® spray

1. Co to jest Fiorda® spray?

Wyrób medyczny Fiorda® spray to spray do jamy ustnej      
i gardła stosowany w celu odpowied niego nawilżenia 
błon śluzowych oraz łagodzenia objawów towarzyszą-
cych stanom zapalnym, takich jak: suchość, ból i piecze-
nie podczas przełykania.

 Wyrób medyczny Fiorda® spray zawiera porost islandzki 
oraz prawoślaz, które są bogate w substancje śluzowe, 
tworzące powłokę ochronną dla błon śluzowych jamy 
ustnej i gardła. Dzięki temu wyrób łagodzi uczucie dys-
komfortu towarzyszące stanom zapalnym oraz uczucie 
drażnienia przez czynniki zewnętrzne. 

 Dodatkowe składniki: kwas hialuronowy oraz aloes, 
nawilżają błony śluzowe jamy ustnej i gardła, chroniąc je 
przed nadmiernym wysuszeniem i zapewniając jednocześ- 
nie utrzymanie ich prawidłowych funkcji.
 

2. W jakim celu stosuje się Fiorda® spray?

 Wyrób może być stosowany wspomagająco w czasie trwa-
nia infekcji bakteryjnych i wirusowych jamy ustnej i gardła. 
Po przebytych chorobach i zabiegach, np. anginie, w celu 
łagodzenia podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

 Wyrób polecany jest osobom, które odczuwają:

• dyskomfort wywołany wzmożonym oddychaniem przez 
usta, zarówno u dzieci, jak i dorosłych np. podczas nie-
drożności nosa oraz uprawiania sportu

• drapanie w gardle 
• suchość w gardle wywołaną przez niekorzystne czynniki 

zewnętrze (np. zanieczyszczone powietrze: dymem, 
smogiem, pyłkami, kurzem  czy dymem papierosowym, 
a także przebywanie w suchych, ogrzewanych lub klima-
tyzowanych pomieszczeniach) oraz nadużywanie leków 
wysuszających błonę śluzową (np. leki przeciwhistami- 
nowe, krople do nosa)

• podrażnienie wywołane chrypką i suchym kaszlem
• ból i pieczenie podczas przełykania. 

 
3. Sposób użycia wyrobu Fiorda® spray
 

 Wyrób medyczny Fiorda® spray należy stosować zgodnie  
z instrukcją używania. W razie wątpliwości należy skonsulto-
wać się z lekarzem lub farmaceutą. 

 Sposób aplikacji: 
 Dzieci powyżej 1. roku życia do 3 lat: 1-2 dozy preparatu      

do 3 razy dziennie; dzieci w wieku 4-12 lat: 1-2 dozy prepa-
ratu do 4 razy dziennie; młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 
2-6 doz preparatu od 3 do 6 razy dziennie. W przypadku 
utrzymywania się objawów dłużej niż przez okres 7 dni lub w 
przypadku nasilenia objawów w trakcie stosowania wyrobu, 
należy skonsultować się z lekarzem. 

  Wyrób medyczny Fiorda® spray może być stosowany              
w okresie ciąży i karmienia piersią po konsultacji z lekarzem.

 Sposób użycia:
 Przed użyciem należy wstrząsnąć. Przed pierwszym użyciem 

kilkakrotnie nacisnąć aplikator, aby wypełnić go płynem. 
Przekręcić aplikator, skierować jego wylot w stronę szeroko 
otwartej jamy ustnej i gardła, a następnie mocno nacisnąć 
aplikator. Bezpośrednio po aplikacji nie pić ani nie spożywać 
posiłków przez około pół godziny, w celu zachowania właści-
wości powłoki ochronnej.

 Wyrób do stosowania wyłącznie w jamie ustnej i gardle.

 Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia infek-
cji zaleca się używanie jednego pojemnika wyrobu                  
Fiorda® spray przez jedną osobę.

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

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

30 ml 

Wyrób medyczny
Wspomaga leczenie stanów zapalnych
jamy ustnej i gardła spowodowanych 
przez infekcje bakteryjne i wirusowe.

Nawilża przy podrażnieniu 
i wysuszeniu gardła.



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

 Nie stosować wyrobu w razie uszkodzenia opakowania 
bezpośredniego – butelki.

4. Przeciwwskazania

 Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek               
ze składników wyrobu.

5. Działania niepożądane

 Brak jest doniesień o działaniach niepożądanych ciężkich        
po zastosowaniu składników wyrobu medycznego.

6. Jak przechowywać wyrób Fiorda® spray?

 Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji piono-
wej, w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. Skład wyrobu Fiorda® spray
 
 Ekstrakt z porostu islandzkiego, ekstrakt z korzenia prawo-

ślazu, sól sodowa kwasu hialuronowego, ekstrakt z aloesu, 
kwas L-askorbinowy, chlorek benzalkoniowy, mentol, ksyli-
tol, gliceryna, aromat cytryny z limetką, woda. 

8. Opis opakowania

 Fiorda® spray pakowany jest w butelki zawierające 30 ml 
wyrobu.

 Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, butelkę                      
z etykietą oraz instrukcję używania.

 Fiorda® spray  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 

Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu:

Data wydania instrukcji używania: lipiec 2017r.


