Jérôme
Martin
Composição:
cloreto de sodió 45 mg
água purificada q.b.p. 5 ml
Forma de apresentação:
solução estéril, não injectável, em ampolas individuais de 5 ml
Indicações:
higiene ocular (limpeza dos olhos e pálpebras)
irrigação e limpeza das fossas nasais
Indicado para recém-nascidos, crianças e adultos.
A apresentação em dose individual evita o risco de sobreinfecção. O desenho do bocal da
ampola foi especialmente concebido para evitar ferimentos na mucosa nasal.
Modo de utilização:
Irrigação e limpeza das fossas nasais
1 - Separe uma dose individual e remova a tampa através de um movimento giratório.
2 - Introduza o bocal da ampola na narina. Pressione levemente até à saída da solução.
Repita a mesma operação na outra narina. Para a aplicação de
no recém
-nascido, este deve estar na posição deitada de costas, com a cabeça inclinada lateralmente.
Após a aplicação, levante a cabeça do recém-nascido e retire o excesso de líquido. Deixe
actuar a solução por alguns minutos.

NE PA S INJECTER

Manter fora do alcance e da vista das crianças
Não guardar acima de 25°C
Fabricado por:
Gifrer Barbezat
8 - 10 rue Paul Bert
F-69150 Décines Charpieu França
Distribuído por:
Lagoas Park, Edifício 5,
Torre C, Piso 3
2740-298 Porto Salvo
PORTUGAL

Recém-nascidos e crianças
- 1 a 6 irrigações diáras, em cada narina, de acordo com as
necessidades. No recém-nascido, aplicar a solução com uma pressão mínima por forma a
evitar o risco de contaminação do ouvido médio.
Adultos - 1 a 6 irrigações diárias, em cada narina. Preferencialmente, utilize uma ampola por
narina. Não assoe o nariz nos 10 minutos seguintes à aplicação.
Higiene ocular (limpeza dos olhos e pálpebras)
Deite algumas gotas de solução no globo ocular. Uma ampola de 5 ml é suficiente para a utili
zação nos dois olhos. Retire o excesso de soro com a ajuda de uma compressa esterilizada.
Para limpeza das pálpebras, deite algumas gotas de solução numa compressa e limpe suave
mente.
Advertências:
Verificar a integridade da ampola antes da sua utilização. Se a ampola estiver alterada, aberta
ou furada, não utilizar e deitar fora imediatamente.
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Em caso de tratamento com um medicamento de administração nasal ou ocular, é conve
niente usar o soro fisiológica antes da sua aplicação.
Não utilize a mesma dose individual para a irrigação nasal e higiene ocular.
Não utilize e mesma dose individual em mais do que uma pessoa.
Não utilize
depois de ultrapassado o prazo de validade indicado na emba
lagem.
Utilize a solução imediatamente após a abertura da ampola. Deitar fora imediatamente após
utilização. Utilizar cada ampola apenas uma vez.
Não deixar ao alcance das crianças.
é uma solução de uso externo. Não injectar.
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