
cloreto de sódio

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Solução nasal. Embalagem contendo frasco  com 30 ml + conta-gotas.

USO TÓPICO
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO
Cada ml de solução nasal contém:
cloreto de sódio ...........................................................................................................9,0 mg
veículo* q.s.p. ...............................................................................................................1,0 ml
*cloreto de benzalcônio, edetato dissódico di-hidratado, fosfato de sódio monobásico,
fosfato de sódio dibásico, água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Ação esperada do medicamento: Naridrin bebê é um fluidificante e descongestionante nasal.
Cuidados de armazenamento: manter à temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger
da luz e manter em lugar seco.
Prazo de validade: o número de lote e as datas de fabricação e validade estão impressos
no cartucho do medicamento. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.
Antes de usar observe o aspecto do medicamento.
Naridrin bebê não deve ser utilizado fora do prazo de validade, pois o efeito esperado
poderá não ocorrer.
Gravidez e lactação: informe ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do
tratamento ou após o seu término.
Informe ao médico se estiver amamentando.
Cuidados de administração: siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os
sintomas, procure orientação médica.
Interrupção do tratamento: não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
Reações adversas: Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

Contraindicações e precauções: Informe seu médico sobre qualquer medicamento que
esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.
Pacientes com antecedentes de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não deve
ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade ao cloreto de benzalcônio.
Cada frasco de Naridrin bebê não deve ser utilizado por mais de uma pessoa para evitar
propagação de infecções.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO. PODE SER
PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Naridrin bebê é apresentado sob forma de uma solução isotônica de cloreto de sódio, que
não altera a fisiologia das células da mucosa nasal.
Age fluidificando as secreções nasais, favorecendo, portanto, a sua eliminação, sem
interferir com os fenômenos vasomotores da mucosa. Por não conter substância
vasoconstritora, seu uso não sofre restrições, pois não há riscos de intoxicações ou de
rinites medicamentosas. 

INDICAÇÕES
Fluidificante e descongestionante nasal, sem vasoconstritor, útil antes das mamadas.
Facilita a respiração durante o sono. 

CONTRAINDICAÇÕES
Não são conhecidas ainda contraindicações específicas.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Pacientes hipertensos só devem fazer uso de Naridrin bebê mediante orientação médica.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Não há relatos de ocorrências de interações clinicamente relevantes.

REAÇÕES ADVERSAS
Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas.

ADVERTÊNCIAS
Pacientes com antecedentes de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não deve
ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade ao cloreto de benzalcônio.

POSOLOGIA
Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade.

Instruções de uso:

1- Gire a tampa para romper o lacre de segurança, acople o conta-gotas no frasco.

2- Incline a cabeça para trás e pressione o conta-gotas para que caiam as gotas
diretamente nas  narinas. Aspire o líquido.
Evite introduzir o conta-gotas nas narinas.

3- O frasco deve ser guardado no interior do cartucho.

MEDIDAS DE HIGIENE
RECOMENDAM O USO
INDIVIDUAL DESTE PRODUTO.

PACIENTES IDOSOS
Não constam na literatura relatos sobre advertências ou recomendações do uso adequado
de Naridrin bebê por pacientes idosos.

“MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC 199 de 26 de outubro de 2006.
AFE 1.00235-1”

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
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“Lote, Fabricação e Validade: vide cartucho”
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Dimensões:......107 x 158 mm
Material: ..........Papel sulfite 56 g/m2

Cor Pantone: ..Process Black C
Nº da Arte: ......BU-1863
LAETUS:..........319
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