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In case of blocked nose Giảm nghẹt mũi và khai thông đường thở 
  

P’tit BOBO is a range of care and hygiene products for babies and young 
children. 

P’tit BOBO là dòng sản phẩm chăm sóc và vệ sinh cho trẻ sơ sinh và trẻ 
nhỏ. 

Did you know babies can only breathe through the nose? Did you know 
small children cannot blow 

Bạn có biết, trẻ sơ sinh chỉ có thể thở bằng mũi? Bạn có biết trẻ nhỏ 
không thể tự xì mũi trước khi 

their nose by themselves before they are 3 years old? Therefore, dry air, 
cold and dust, pollens, 

chúng 3 tuổi? Vì vậy, không khí khô, lạnh và bụi, phấn hoa, ô nhiễm là 
những tác nhân có thể ảnh 

pollution can directly affect the child’s breathing and thus cause 
difficulties with sleeping and 

hưởng trực tiếp đến đường thở của trẻ và do đó gây khó khăn cho trẻ, 
đặc biệt khi ngủ và khi ăn. 

feeding. Daily nasal hygiene is an important and effective method to avoid 
these unpleasant 

Vệ sinh mũi hàng ngày là phương pháp quan trọng và hiệu quả để dự 
phòng những tác động khó 

effects. chịu có thể gây ra cho trẻ. 
P’tit BOBO consists of 2 sprays for the nose, which have been specifically 
designed for your baby 

Xịt mũi P’tit BOBO gồm 2 loại, được thiết kế dành riêng cho trẻ sơ sinh và 
trẻ nhỏ từ 1 tháng tuổi: 

and children from 1 month old: 
•   Dung dịch xịt mũi đẳng trương P’tit BOBO Isotonic Nasal Spray: Lý 
tưởng để vệ sinh và làm 

•   P’tit BOBO Isotonic Nasal Spray: Ideal for cleaning the nasal passages 
and for rinsing. 

sạch mũi hàng ngày. Tạo điệu kiện thuận lợi cho việc hỉ (xì) mũi của 
trẻ. 

•   Dung dịch xịt mũi ưu trương P’tit BOBO Hypertonic Nasal Spray: Nếu 
con bạn bị nghẹt mũi, 

Facilitates the blowing of the baby’s nose. 
hãy sử dụng P’tit BOBO Hypertonic Nasal Spray để làm sạch và giúp 
mũi thông thoáng. 

•   P’tit BOBO Hypertonic Nasal Spray: If your child has a blocked nose, 
use the P’tit BOBO  

Hypertonic Nasal Spray to clean and decongest the nose.  

  

Why should I use the P’tit BOBO Hypertonic Nasal Spray? Tại sao bạn nên sử dụng P’tit BOBO Hypertonic Nasal Spray? 
•   To quickly decongest and relieve babies and children’s blocked nose in 
case of cold, 

•   Để nhanh chóng giúp thông mũi và giảm tình trạng nghẹt mũi trong 
trường hợp cảm lạnh, 

rhinopharyngitis and allergic rhinitis. viêm mũi họng và viêm mũi dị ứng. 
  

What is the composition of the P’tit BOBO Hypertonic Nasal Spray? Thành phần trong P’tit BOBO Hypertonic Nasal Spray? 
This spray is composed of a hypertonic marine solution with marine trace Xịt mũi P’tit BOBO hypertonic Nasal Spray là một dung dịch nước muối 



elements and minerals biển ưu trương (tương 
(Moderate hypertonic seawater, equivalent to 15g/L salt). It is a 100% 
natural solution without 

đương với hàm lượng muối 15 g/L) cùng các khoáng chất và nguyên tố vi 
lượng biển, một giải pháp 

preservatives. 100% tự nhiên hoàn toàn không chứa chất bảo quản. 
It helps to clean and decongest the blocked nose thanks to its higher 
concentrations of mineral 

Dung dịch ưu trương P’tit BOBO Hypertonic Nasal Spray giúp làm sạch và 
giảm nghẹt mũi khai 

salts and trace elements to the nasal mucosa cells. 
thông đường thở nhờ nồng độ cao hơn của muối khoáng và các nguyên tố 
vi lượng so với các tế 

Its moderate hypertonicity guarantees an effective and gentle solution for 
your child’s mucosa. 

bào niêm mạc mũi. 
Tính ưu trương vừa phải của P’tit BOBO Hypertonic Nasal Spray mang lại 
giải pháp hiệu quả và 

The P’tit BOBO seawater is taken from a site in Brittany - France. 
làm sạch nhẹ nhàng cho con của bạn.  

 P’tit BOBO được khai thác tại vùng biển sâu tự nhiên ở Brittany - Pháp. 
  

How often should I use the P’tit BOBO Hypertonic Nasal Spray? Liều dùng P’tit BOBO hypertonic Nasal Spray? 
P’tit BOBO can be recommended for children and infants from 1 month, 1 
to 2 sprays in each 

P’tit BOBO hypertonic Nasal Spray phù hợp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 
1 tháng tuổi. 

nostril, 2 to 3 times a day, preferably before feeding and sleeping time. 
Liều dùng: Xịt nhẹ nhàng 1 - 2 nhát vào mỗi bên lỗ mũi, 2 - 3 lần mỗi ngày, 
đặc biệt trước giờ cho 

 ăn và giờ đi ngủ của trẻ. 
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How do I use P’tit BOBO Hypertonic nasal spray? Hướng dẫn sử dụng P’tit BOBO hypertonic nasal spray 
1. Remove the protective cap and gently insert the nasal tip, adapted to 
children anatomy, into the 

1. Tháo nắp bảo vệ, nhẹ nhàng đưa đầu xịt vào lỗ mũi bên phải của trẻ 
trong khi hơi nghiêng đầu 

child’s right nostril while tilting its head slightly to the left side, but not 
tilting the head backwards. sang bên trái, không nên nghiêng đầu trẻ về phía sau. 
2. Briefly apply pressure to the nozzle. 2. Ấn nhẹ đầu xịt trong vài giây để phun dung dịch. 

3. Allow the excess to run off and then wipe it away if necessary. 
3. Để dung dịch dư kéo theo chất nhày chảy ra ngoài sau đó lau sạch nếu 
cần thiết. 

4. Repeat the same operation for the left nostril. 
4. Lặp lại thao tác tương tự cho lỗ mũi trái sau khi nghiêng đầu trẻ sang 
bên phải. 

5. After use, clean the nozzle with tepid soapy water, then rinse it. 
5. Sau khi sử dụng, vệ sinh vòi xịt bằng nước ấm có chút xà phòng nhẹ, 
tráng lại nhiều lần bằng 

 nước sạch Vệ sinh vòi xịt bằng nước ấm sau khi sử dụng. 
If you should have any doubts, or if the symptoms persist longer than 5 
days, consult your Nếu cần thêm thông tin hoặc khi các triệu chứng không thuyên giảm sau 5 

ngày, xin tham vấn ý pharmacist or doctor. 
 kiến bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. 
  

The spray should not be shared with others. Do not use in case of 
allergy, intolerance or 

Không nên sử dụng chung vòi xịt cho nhiều người. Không sử dụng trong 
trường hợp dị ứng, 

hypersensitivity to one of the ingredients. 
không dung nạp hoặc quá mẫn với một trong các thành phần của sản 
phẩm. 

PRECAUTIONS FOR USE: Class IIa medical devices. Lưu ý khí sử dụng: Thiết bị y tế nhóm IIa 
Warning. Pressurized container: may burst if heated. Keep away from 
heat, sparks, open 

- Cảnh báo: Bình chứa áp suất, có thể nổ nếu quá nóng. Tránh để bình 
tiếp xúc bình với nguồn 

flames, hot surfaces. No smoking. nhiệt cao, tia lửa, ngọn lửa hoặc các bề mặt nóng. 
Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Stored at 8-
35oC, in dry and cool 

- Không đâm thủng hoặc khoan, đốt bình xịt, ngay cả sau khi đã sử dụng. 
Bảo quản tránh ánh 

place. Do not expose to temperatures exceeding 50oC/ 122oF. Keep out 
of reach of children. 

nắng mặt trời chiếu trực tiếp, ở nhiệt độ 8-35oC, nơi khô ráo, thoáng 
mát. Không để bình tiếp 

Do not use if the product is damaged in any way. 
xúc với nguồn nhiệt trên 50oC/ 122oF. Tránh xa tầm với của trẻ em. 

- Không sử dụng khi sản phẩm bị hỏng do bất kỳ nguyên nhân nào. 
Do not use after the expiry date stated on the packaging. 

- Không sử dụng sau ngày hết hạn ghi trên bao bì sản phẩm  

  



Shelf- life: Hạn sử dụng: 
36 months from the manufacturing date. Batch number and expiry date 
are printed on the bottle. 

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Số lô sản xuất và HSD in trên bao bì sản 
phẩm. 

  

Manufacturer and Holder: Nhà sản xuất và sở hữu sản phẩm: 
YSLAB YSLAB 
2, rue Félix Le Dantec 2, rue Félix Le Dantec 
29000 Quimper - France 29000 Quimper - France 
MADE IN FRANCE. MADE IN FRANCE. 
Last review update: 09-2018 Ngày cập nhật lần cuối: 09-2018 
Date of CE marking obtention: 2008 Date of CE marking obtention: 2008 

  

Distributor: Nhà phân phối: 
Annam Pharma., JSC Công ty cổ phần dược phẩm An Nam - - Annam Pharma., JSC 
16A, Lane 557 Nguyen Van Linh street, Số 16A, Ngõ 557 đường Nguyễn Văn Linh, 
Saidong ward, Longbien district, Phường Sài Đồng , Quận Long Biên 
Hanoi city, Thành phố Hà Nội, 
VIETNAM VIỆT NAM 

   


