
Прямий муколітичний ефект1,2

Діє безпосередньо в осередку 
запального процесу4,5;

Ефект настає одразу під час інгаляції3;

Виявляє антибактеріальну та 
імуномодулюючу дії1,2;

Безпечний навіть для дітей, вагітних, 
людей похилого віку3,4;

Зручний у використанні!

3% розчин натрію хлориду для інгаляцій 3% розчин натрію хлориду для інгаляцій

Анатомо-фізіологічною особливістю 
дихальної системи дитини віком від 0 до 
6 років є висока в’язкість мокротиння, 
саме тому слизова трахеобронхіального 
дерева у дітей цього віку потребує 
посиленого зволоження!6

ЛОРДЕ® ГІАЛЬ  ПРЯМИЙ МУКОЛІТИК З ЕФЕКТОМ 
ПОСИЛЕНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ СЛИЗОВИХ!

LORDE®1 та LORDE® hyal2

ПОКАЗАННЯ4,5:

 Бронхіти, бронхіоліти;

 Хронічні обструктивні захворювання 
легень; 

 Бронхоектатична хвороба; 

 Гострі та хронічні захворювання 
носоглотки, носової порожнини та пазух; 

 Гіпертрофія аденоїдів у дітей;

 Цілорічний та сезонний алергічний риніт. 

ЗАСТОСОВУВАТИ ЛОРДЕ ДУЖЕ 
ПРОСТО!

Інгаляційно шляхом вдихання через рот 
або ніс за допомогою небулайзера 
(ЮЛАЙЗЕР®) 
та/або інтраназального введення по 
2–4 мл розчину 2 рази на день.

За необхідності кратність прийому може 
бути збільшено.

Застосовується з народження!

ЛІКИ ДІЮТЬ ТАМ, ДЕ ТРЕБА!

 + 0,1% розчин 

гіалуронової кисл
оти

Слизова бронха

Протизапальна дія

Відновлює функцію війок
Імуномодулюючий ефект Покращує проникнення 

антибіотиків

Забезпечує дренаж
бронхіального дерева

!



КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ із застосування медичного виробу LORDE® та LORDE® hyal. 

Опис. LORDE® та LORDE® hyal - розчин стерильний для інгаляційного введення, який полегшує дихання шляхом 
розрідження та покращення виведення секрету слизової оболонки верхніх та нижніх дихальних шляхів у пацієнтів 
із запальними захворюваннями органів дихання за рахунок осмотичного ефекту. Склад LORDE®: 1 мл розчину 
містить натрію хлорид – 30 мг.  Склад LORDE® hyal: 1 мл розчину містить натрію хлорид – 30 мг; натрію гіалуронат 
– 1 мг.

Протипоказання. LORDE® та LORDE® hyal протипоказаний при підвищеній індивідуальній чутливості до 
компонентів виробу. Побічні реакції. В осіб з індивідуальною непереносимістю компонентів розчину можливі 
алергічні реакції. У поодиноких випадках можуть виникати гіперемія слизової носа, кашель або бронхоспазм. 
Використання дітьми повинно проходити під наглядом дорослих! У разі настання бронхоспазму або кашлю 
припинити використання та повідомити лікаря. Не використовувати виріб, якщо контейнер був пошкоджений або 
не повністю закритий під час першого відкриття. Перед застосуванням LORDE® та LORDE® hyal ознайомтесь, будь 
ласка, з повною інструкцією виробника.
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Цей матеріал призначений лише для медичних фахівців і для розповсюдження під час спеціалізованих медичних заходів. ТОВ «ЮРіЯ-ФАРМ» 
не рекомендує застосовувати Лорде® та Лорде® гіаль із цілями, що відрізняються від тих, які прописані в інструкції. 

- прямий шлях до виведення мок ротиння! 

+ посилене 
  зволоження
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