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Narlisim® Spray
Solução nasal – Frasco  20 ml 

Solução nasal – Frasco  20 ml 

INDICAÇÕES:
NARLISIM® Spray é uma solução para uso nasal, indicado em caso de obstrução das narinas para facilitar a eliminação do 
muco; NARLISIM® Spray também pode ser utilizado como um complemento no tratamento das infeções mais comuns 
do aparelho respiratório.

COMPOSIÇÃO: Pirometaxina (ácido pirrolidoncarboxílico, sulfato de cobre penta-hidratado), cloreto de sódio e água 
purificada.

INSTRUÇÕES DE USO: Para um uso correto do dispositivo médico NARLISIM® Spray faça o seguinte:
• Retire a tampa
•  Incline a cabeça ligeiramente para trás e insira a ponta do frasco na narina. 
•  Pressione as abas para pulverizar a dose na narina. 
•  Repita o mesmo na outra narina.
•  Levante a cabeça e limpe qualquer excesso de líquido.
•  Evite assoar o nariz imediatamente após a administração do produto, a fim de prolongar o efeito.
•  Feche o frasco e guarde em local seco, longe de fontes de calor e protegido da luz. 

POSOLOGIA: 
Crianças com mais de 3 anos:  
1 nebulização em cada narina, 2-3 vezes por dia 
Adultos:
1 – 2 nebulizações em cada narina, 3-4 vezes por dia 

 ADVERTÊNCIAS:
•  NARLISIM® Spray é apenas para uso nasal. Não ingerir.
•  Use um spray para cada pessoa.
•  Não utilizar em caso de hipersensibilidade ou incompatibilidade com qualquer componente de NARLISIM® Spray. Uma sensação de ardor ligeiro e temporário, pode 

ser sentida na aplicação e está associada às características da solução necessárias para assegurar a eficácia. 
• Use apenas na mucosa intacta.
• Não use durante a gravidez.
•  Em crianças com idade inferior a três anos, NARLISIM® Spray deve ser utilizado sob orientação médica.
•  O uso prolongado de NARLISIM® Spray, como acontece com todos os produtos de uso tópico, pode dar origem a irritação local e sensibilização, caso isso aconteça, 

interrompa o tratamento e consulte o seu médico ou farmacêutico.
•  Não use NARLISIM® Spray se ao abrir a caixa pela primeira vez, lhe parecer estar danificada ou não intacta.
• Não use NARLISIM® Spray após a data de validade indicada na embalagem.
• Mantenha NARLISIM® Spray fora da vista e do alcance das crianças.

CONSERVAÇÃO:
Armazenar em local seco, longe de fontes de calor (temperatura recomendada entre 10 e 30°C) e protegido da luz. A data de validade indicada refere-se ao 
NARLISIM® Spray fechado, devidamente armazenado. A data de validade está indicada na embalagem. 

EFEITOS SECUNDÁRIOS: 
Não existem efeitos secundários conhecidos ou esperados relacionados com a utilização de NARLISIM® Spray. Os testes realizados até o momento não forneceram 
qualquer evidência de sensibilização ou outros efeitos colaterais. Em caso de sentir dor, consulte o seu médico.

EMBALAGEM:
Frasco 20 ml 

   Fabricante: LABORATORI BALDACCI SpA  
- Via S. Michele degli Scalzi, 73 
56124 PISA - Itália

Distribuidor: Baldacci Portugal, S.A. – Rua Cândido de Figueiredo,  
84-B – 1549-005 Lisboa - Portugal

 NARLISIM® Spray é um dispositivo médico classificado e produzido em conformidade com os requisitos da Diretiva 93/42 / CEE do Conselho e alterações 
posteriores.
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