
Інструкція для застосування Фіорда® спрей 

 

Ознайомтесь уважно з інструкцією для застосування, яка знаходиться в упаковці, 

так як в ній міститься важлива інформація для пацієнта щодо застосування 

медичного виробу Фіорда® спрей, а потім зберігайте її так, щоб у разі потреби її 

можна було знову прочитати. 

 

Фіорда® спрей медичний виріб  

 

Допоміжний засіб при лікуванні запальних захворювань ротової порожнини 

та горла, викликаних бактеріальними та вірусними інфекціями. 

Чинить зволожувальну дію при подразненні і сухості горла. 

 

30 ml (мл) ± 2,5 мл 

 

1. Що таке Фіорда® спрей? 

 

Медичний виріб Фіорда® спрей призначений для ротової порожнини та горла. 

Здійснює обволікаючу дію на слизові оболонки та застосовується для полегшення 

симптомів, пов'язаних із запаленням, таких як: сухість, біль та печіння під час 

ковтання. 

 

Медичний виріб Фіорда® спрей містить ісландський мох і екстракт кореня алтеї, 

багаті на слизові речовини, які утворюють захисний шар на слизовій оболонці 

ротової порожнини та горла. Завдяки цьому спрей знімає дискомфорт, пов'язаний із 

запаленням та відчуття подразнення зовнішніми факторами. 

 

Додаткові інгредієнти: гіалуронова кислота та алое вера обволікають слизові 

оболонки ротової порожнини та горла, захищаючи їх від надмірної сухості та 

забезпечуючи їх відповідні функції. 

 

2. З якою метою застосовується Фіорда® спрей? 

 

Виріб може використовуватися як допоміжний засіб при бактеріальних і вірусних 

інфекціях ротової порожнини і горла. Після лікування захворювань, наприклад, 

ангіни, для того, щоб зменшити подразнення слизових оболонок ротової 

порожнини і горла.  

 

Цей виріб рекомендується людям, які відчувають: 

 

• дискомфорт, при диханні через рот, як у дітей так і у  

  дорослих, наприклад, при закладеності носа або під час заняття  

  спортом,  

• першіння в горлі, 

• сухість у горлі, викликану дією несприятливих зовнішніх факторів  

  (таких як забруднене повітря: дим, смог, пил, цигарковий дим, або    

  перебування в сухому, опалюваному або кондиціонованому    



 приміщенні) чи вживання лікарських засобів, що сушать слизову оболонку 

(таких як антигістамінні препарати, краплі для носа), 

• подразнення, викликане захриплістю та сухим кашлем, 

• біль та печіння під час ковтанні. 

 

3. Спосіб застосування виробу Фіорда® спрей 

 

Медичний виріб Фіорда® спрей слід застосовувати відповідно до інструкції для 

застосування. Якщо у вас виникають сумніви, зверніться до свого лікаря або 

фармацевта. 

 

 

Спосіб застосування: 

Дітям віком від 1 року до 3 років − 1-2 дози спрею до 3 разів на добу; дітям віком 4-

12 років − 1-2 дози спрею до 4 разів на добу; підліткам віком від 12 років та 

дорослим − 2-6 доз спрею 3 - 6 разів на добу. Якщо симптоми зберігаються більше 

7 днів або посилюються під час застосування виробу, слід проконсультуватися з 

лікарем.  

 

Медичний виріб Фіорда® спрей дозволено застосовувати під час вагітності та 

годування груддю після консультації з лікарем. 

 

Спосіб використання: 

Перед застосуванням потрібно збовтати. Перед першим використанням кілька разів 

натисніть аплікатор, щоб заповнити його рідиною. Поверніть насадку аплікатора, 

направте її до ротової порожнини та горла, а потім міцно натискайте аплікатор. 

Безпосередньо після застосування протягом півгодини не вживати їжу та напої, 

щоб зберегти властивості захисного шару. 

 

Виріб призначений для ротової порожнини та горла.  

 

З гігієнічних причин та з метою уникнення інфікування рекомендується 

використовувати один флакон Фіорда® спрей однією людиною. 

 

Після кожного використання промийте насадку аплікатора водою та витріть насухо.  

 

Не застосовуйте виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на 

упаковці. 

 

Не застосовуйте виріб, якщо пошкоджена первинна упаковка - флакон. 

 

4. Протипоказання 

 

Не застосовуйте, якщо у вас алергія на будь-який компонент виробу. 

 

 

 

 



5. Побічні дії 

 

Відсутні відомості про серйозні побічні дії після застосування компонентів 

медичного виробу. 

 

6. Як зберігати медичний виріб Фіорда® спрей? 

 

Зберігати в оригінальній упаковці у вертикальному положенні, при температурі не 

вище 25 ° С.  Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Термін придатності: 24 місяці. 

 

7. Склад виробу Фіорда® спрей 

 

Екстракт ісландського моху, екстракт кореня алтеї, натрієва сіль гіалуронової 

кислоти, екстракт алое, L-аскорбінова кислота, бензалконію хлорид, ментол, ксиліт, 

гліцерин, аромат лимону і лайму, вода. 

 

8. Опис упаковки 

 

Упаковка: по 30 мл у флаконі. 

По 1 флакону з етикеткою та інструкцією для застосування у пачці. 

 

Фіорда® спрей є медичним виробом. 

 

 

 
Виробник: 

«Фітофарм Кленка С.А.» 

Кленка, 1,  

63-040 Нове М’ясто над Вартою, Польща, 

тел.: (+48) 61-28 68 000, 

факс: (+48) 61-28 68 529. 

www.phytopharm.pl  

 

 

Уповноважений представник  

в Україні: ПрАТ «Ліктрави», 

Україна, 10001, Житомирська обл., 

м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, 

тел.: (0412) 42-72-81, 

факс: (0412) 42-89-64.   

 

http://www.phytopahrm.pl/


 

Пояснення символів на упаковці: 

 

                             

                            Виробник 

 

 

 

    

                            Термін придатності 

 

 

 

                           

                           Номер серії 

 

 

                            

                           Інструкція для застосування 

 

 

                    

                           Обмеження дозволених температур зберігання 

 

 

 

                        

                          Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.  

 

                          

 

Дата останнього перегляду інструкції: березень 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


