
MUỐI Y TẾ DMC
Natri clorid 4,5 g

Chai 30 viên
LSX:
NSX; HD:

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
Cụm Công nghiệp Cần Lố, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện 
Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 
(Đạt chứng nhận ISO 9001: 2015 & ISO 13485: 2016)
Xuất xứ: Việt Nam  
Website: www.domesco.com 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên muối chứa:
Natri clorid 4,5 g
CÔNG DỤNG:
Dùng muối y tế pha dung dịch để súc miệng, rửa vệ sinh 
mũi, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, hỗ trợ điều trị và 
phòng ngừa các bệnh ở răng miệng, mũi: Viêm chân răng, 
viêm lợi, viêm họng, viêm amiđan, vết loét ở miệng, các 
bệnh lây qua đường hô hấp, các bệnh viêm mũi, viêm 
xoang, nghẹt mũi, chảy mũi; để rửa và giúp làm sạch bụi 
bẩn bám trên da mặt.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Cho nước đã qua xử lý bằng máy lọc hoặc nước tinh khiết 
hoặc nước đun sôi để nguội vào chai đến đủ 500 ml. 
- Cho 1 viên muối vào chai, lắc đều để hòa tan hết viên muối 
và sử dụng.
- Súc miệng, họng: Ngậm 20 - 30 ml, súc kỹ trong khoảng 30 
giây, ngày 2 – 3 lần.
- Rửa mũi: Cho dung dịch sau khi pha vào chai xịt mũi để sử 
dụng.
- Rửa mặt: Dùng bông hoặc gạc mềm sạch tẩm dung dịch 
rửa ngày 3 - 4 lần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Dung dịch sau khi pha không được 
tiêm.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG: Trẻ em phải có người lớn 
hướng dẫn khi sử dụng.
TÁC DỤNG BẤT LỢI CÓ THỂ XẢY RA: Chưa có thông tin.
BẢO QUẢN: Ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực 
tiếp. 
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