
NasoMar LACTENTE/CRIANÇA - NasoMar ADULTO 

Indicações:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto são utilizados:
• na higiene diária das fossas nasais, como coadjuvante no tratamento ou prevenção de patologias dos 
ouvidos, nariz e garganta ou para humidificar a mucosa nasal em atmosferas secas.

Nasomar Lactente/Criança utilizado apenas para crianças a partir de 1 mês de idade.
Nasomar Adulto utilizado a partir dos 15 anos de idade.

Composição:
100 % água do mar não diluída.
Spray nasal com solução isotónica, esterilizada e sem conservantes.

Propriedades:
NasoMar humidifica as mucosidades secas e fluidifica as secreções nasais, permitindo uma drenagem 
suave e facilitando a higiene nasal.

O seu sistema original de suave difusão permite uma pulverização de microgotículas que, associada à 
sua composição natural, garante uma boa tolerância.  

NasoMar Lactente/Criança está dotado de um aplicador com um disco de segurança que permite uma 
aplicação fácil e segura.

Modo de utilização:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto:
• 1 pulverização em cada narina 2 a 3 vezes por dia, antes das refeições. Ver instruções de utilização 
no verso.

Precauções de utilização:
Apenas para uso nasal. Leia atentamente as instruções de utilização antes de usar e siga as indica-
ções. Para crianças com idade inferior a 12 anos, recomenda-se que aplicação seja efetuada por um 
adulto.

Condições especiais de armazenamento e advertências:
Manter fora do alcance das crianças. Recipiente sob pressão, o aquecimento pode causar explosão. 
Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta ou outras fontes de ignição. Não 
fumar. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não furar nem 
queimar, mesmo após utilização. Contém azoto, um gás propulsor, inerte e não inflamável, que não 
entra em contacto com a solução.

Contraindicações:
Não utilizar Nasomar Lactente/Criança em bebés com idade inferior a 1 mês. 
Não utilizar Nasomar Adulto em crianças com idade inferior a 15 anos.
De modo a minimizar o risco de infeção, o mesmo frasco de Nasomar não deverá ser utilizado por mais 
do que uma pessoa. Não utilizar o produto após o prazo de validade indicado na embalagem ou se o 
frasco estiver danificado.

Efeitos secundários indesejáveis: 
Em caso de persistência dos sintomas (muco espesso e com cor), ou do seu agravamento (ocorrência 
dor, febre), consulte o seu médico ou farmacêutico.

Eliminação:
Deitar o frasco vazio no lixo indiferenciado. Deitar a embalagem de cartão e o folheto de instruções de 
utilização no lixo reciclável.

Se sentir algum efeito secundário indesejável grave ou qualquer incidente grave ocorrido com 
Nasomar Descongestionante, deve de o comunicar ao fabricante SDPDM ou ao distribuidor 
(Laboratórios Vitória, S.A.) ou à autoridade  competente (Infarmed, I.P.).

Referência do fabricante: 601522
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Instruções de utilização

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal
  antes de utilizar o produto.

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal 
  antes de utilizar o produto.

NasoMar LACTENTE/CRIANÇA

• Lactente

• Criança

1) Deitar o bebé, com a cabeça inclinada para 
direita. Introduzir cuidadosamente o aplicador 
nasal na narina esquerda até ao disco de 
segurança. Efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.

Quando a criança puder sentar-se ou ficar de pé, escolha a posição que lhe for mais confortável.
Com a cabeça inclinada para o lado, introduzir cuidadosamente o aplicador nasal na narina até ao disco de segurança e efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.
Proceder à aplicação em cada narina com a cabeça inclinada para o lado oposto. Assoar o nariz para remover o muco.
Lavar o aplicador nasal com água morna após cada utilização. Guardar o recipiente juntamente com o aplicador nasal na embalagem de origem, após utilizar.

3) Levantar a cabeça do bebé para remover o 
muco. Limpar com a ajuda de um lenço.

Nunca fazer
4) Nunca efetuar uma lavagem das fossas 
nasais com a cabeça inclinada para trás, 
evitando assim que o líquido desça até à 
garganta.
Manter o aplicador fora do alcance das 
crianças.

2) Repetir o procedimento na narina direita com 
a cabeça inclinada para esquerda. 

NasoMar ADULTO

Inclinar a cabeça para a direita e efetuar uma 
pulverização de 2 a 3 segundos na narina 
esquerda.

Repetir o procedimento na narina direita com a 
cabeça inclinada para a esquerda. 
Assoar-se para remover o muco.

Lavar o aplicador nasal com água morna após 
cada aplicação. Após utilização, guardar o 
recipiente com o aplicador nasal na embalagem 
de origem.

100 % água do mar não diluída - spray nasal      Dispositivo Médico
Representante e distribuidor:
Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28
2700-327 Amadora - Portugal

SDPDM - 42 rue de Longvic, 21300 Chenôve, France 
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Em caso de persistência dos sintomas (muco espesso e com cor), ou do seu agravamento (ocorrência 
dor, febre), consulte o seu médico ou farmacêutico.

Eliminação:
Deitar o frasco vazio no lixo indiferenciado. Deitar a embalagem de cartão e o folheto de instruções de 
utilização no lixo reciclável.

Se sentir algum efeito secundário indesejável grave ou qualquer incidente grave ocorrido com 
Nasomar Descongestionante, deve de o comunicar ao fabricante SDPDM ou ao distribuidor 
(Laboratórios Vitória, S.A.) ou à autoridade  competente (Infarmed, I.P.).

Referência do fabricante: 601522
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Instruções de utilização

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal
  antes de utilizar o produto.

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal 
  antes de utilizar o produto.

NasoMar LACTENTE/CRIANÇA

• Lactente

• Criança

1) Deitar o bebé, com a cabeça inclinada para 
direita. Introduzir cuidadosamente o aplicador 
nasal na narina esquerda até ao disco de 
segurança. Efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.

Quando a criança puder sentar-se ou ficar de pé, escolha a posição que lhe for mais confortável.
Com a cabeça inclinada para o lado, introduzir cuidadosamente o aplicador nasal na narina até ao disco de segurança e efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.
Proceder à aplicação em cada narina com a cabeça inclinada para o lado oposto. Assoar o nariz para remover o muco.
Lavar o aplicador nasal com água morna após cada utilização. Guardar o recipiente juntamente com o aplicador nasal na embalagem de origem, após utilizar.

3) Levantar a cabeça do bebé para remover o 
muco. Limpar com a ajuda de um lenço.

Nunca fazer
4) Nunca efetuar uma lavagem das fossas 
nasais com a cabeça inclinada para trás, 
evitando assim que o líquido desça até à 
garganta.
Manter o aplicador fora do alcance das 
crianças.

2) Repetir o procedimento na narina direita com 
a cabeça inclinada para esquerda. 

NasoMar ADULTO

Inclinar a cabeça para a direita e efetuar uma 
pulverização de 2 a 3 segundos na narina 
esquerda.

Repetir o procedimento na narina direita com a 
cabeça inclinada para a esquerda. 
Assoar-se para remover o muco.

Lavar o aplicador nasal com água morna após 
cada aplicação. Após utilização, guardar o 
recipiente com o aplicador nasal na embalagem 
de origem.

100 % água do mar não diluída - spray nasal      Dispositivo Médico
Representante e distribuidor:
Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28
2700-327 Amadora - Portugal

SDPDM - 42 rue de Longvic, 21300 Chenôve, France 

Data de emissão de marcação CE: 2021
Revisão do texto: V1 01-2021150 ml2460

NasoMar LACTENTE/CRIANÇA - NasoMar ADULTO 

Indicações:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto são utilizados:
• na higiene diária das fossas nasais, como coadjuvante no tratamento ou prevenção de patologias dos 
ouvidos, nariz e garganta ou para humidificar a mucosa nasal em atmosferas secas.

Nasomar Lactente/Criança utilizado apenas para crianças a partir de 1 mês de idade.
Nasomar Adulto utilizado a partir dos 15 anos de idade.

Composição:
100 % água do mar não diluída.
Spray nasal com solução isotónica, esterilizada e sem conservantes.

Propriedades:
NasoMar humidifica as mucosidades secas e fluidifica as secreções nasais, permitindo uma drenagem 
suave e facilitando a higiene nasal.

O seu sistema original de suave difusão permite uma pulverização de microgotículas que, associada à 
sua composição natural, garante uma boa tolerância.  

NasoMar Lactente/Criança está dotado de um aplicador com um disco de segurança que permite uma 
aplicação fácil e segura.

Modo de utilização:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto:
• 1 pulverização em cada narina 2 a 3 vezes por dia, antes das refeições. Ver instruções de utilização 
no verso.

Precauções de utilização:
Apenas para uso nasal. Leia atentamente as instruções de utilização antes de usar e siga as indica-
ções. Para crianças com idade inferior a 12 anos, recomenda-se que aplicação seja efetuada por um 
adulto.

Condições especiais de armazenamento e advertências:
Manter fora do alcance das crianças. Recipiente sob pressão, o aquecimento pode causar explosão. 
Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta ou outras fontes de ignição. Não 
fumar. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não furar nem 
queimar, mesmo após utilização. Contém azoto, um gás propulsor, inerte e não inflamável, que não 
entra em contacto com a solução.

Contraindicações:
Não utilizar Nasomar Lactente/Criança em bebés com idade inferior a 1 mês. 
Não utilizar Nasomar Adulto em crianças com idade inferior a 15 anos.
De modo a minimizar o risco de infeção, o mesmo frasco de Nasomar não deverá ser utilizado por mais 
do que uma pessoa. Não utilizar o produto após o prazo de validade indicado na embalagem ou se o 
frasco estiver danificado.

Efeitos secundários indesejáveis: 
Em caso de persistência dos sintomas (muco espesso e com cor), ou do seu agravamento (ocorrência 
dor, febre), consulte o seu médico ou farmacêutico.

Eliminação:
Deitar o frasco vazio no lixo indiferenciado. Deitar a embalagem de cartão e o folheto de instruções de 
utilização no lixo reciclável.

Se sentir algum efeito secundário indesejável grave ou qualquer incidente grave ocorrido com 
Nasomar Descongestionante, deve de o comunicar ao fabricante SDPDM ou ao distribuidor 
(Laboratórios Vitória, S.A.) ou à autoridade  competente (Infarmed, I.P.).

Referência do fabricante: 601522
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Instruções de utilização

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal
  antes de utilizar o produto.

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal 
  antes de utilizar o produto.

NasoMar LACTENTE/CRIANÇA

• Lactente

• Criança

1) Deitar o bebé, com a cabeça inclinada para 
direita. Introduzir cuidadosamente o aplicador 
nasal na narina esquerda até ao disco de 
segurança. Efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.

Quando a criança puder sentar-se ou ficar de pé, escolha a posição que lhe for mais confortável.
Com a cabeça inclinada para o lado, introduzir cuidadosamente o aplicador nasal na narina até ao disco de segurança e efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.
Proceder à aplicação em cada narina com a cabeça inclinada para o lado oposto. Assoar o nariz para remover o muco.
Lavar o aplicador nasal com água morna após cada utilização. Guardar o recipiente juntamente com o aplicador nasal na embalagem de origem, após utilizar.

3) Levantar a cabeça do bebé para remover o 
muco. Limpar com a ajuda de um lenço.

Nunca fazer
4) Nunca efetuar uma lavagem das fossas 
nasais com a cabeça inclinada para trás, 
evitando assim que o líquido desça até à 
garganta.
Manter o aplicador fora do alcance das 
crianças.

2) Repetir o procedimento na narina direita com 
a cabeça inclinada para esquerda. 

NasoMar ADULTO

Inclinar a cabeça para a direita e efetuar uma 
pulverização de 2 a 3 segundos na narina 
esquerda.

Repetir o procedimento na narina direita com a 
cabeça inclinada para a esquerda. 
Assoar-se para remover o muco.

Lavar o aplicador nasal com água morna após 
cada aplicação. Após utilização, guardar o 
recipiente com o aplicador nasal na embalagem 
de origem.

100 % água do mar não diluída - spray nasal      Dispositivo Médico
Representante e distribuidor:
Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28
2700-327 Amadora - Portugal

SDPDM - 42 rue de Longvic, 21300 Chenôve, France 
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NasoMar LACTENTE/CRIANÇA - NasoMar ADULTO 

Indicações:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto são utilizados:
• na higiene diária das fossas nasais, como coadjuvante no tratamento ou prevenção de patologias dos 
ouvidos, nariz e garganta ou para humidificar a mucosa nasal em atmosferas secas.

Nasomar Lactente/Criança utilizado apenas para crianças a partir de 1 mês de idade.
Nasomar Adulto utilizado a partir dos 15 anos de idade.

Composição:
100 % água do mar não diluída.
Spray nasal com solução isotónica, esterilizada e sem conservantes.

Propriedades:
NasoMar humidifica as mucosidades secas e fluidifica as secreções nasais, permitindo uma drenagem 
suave e facilitando a higiene nasal.

O seu sistema original de suave difusão permite uma pulverização de microgotículas que, associada à 
sua composição natural, garante uma boa tolerância.  

NasoMar Lactente/Criança está dotado de um aplicador com um disco de segurança que permite uma 
aplicação fácil e segura.

Modo de utilização:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto:
• 1 pulverização em cada narina 2 a 3 vezes por dia, antes das refeições. Ver instruções de utilização 
no verso.

Precauções de utilização:
Apenas para uso nasal. Leia atentamente as instruções de utilização antes de usar e siga as indica-
ções. Para crianças com idade inferior a 12 anos, recomenda-se que aplicação seja efetuada por um 
adulto.

Condições especiais de armazenamento e advertências:
Manter fora do alcance das crianças. Recipiente sob pressão, o aquecimento pode causar explosão. 
Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta ou outras fontes de ignição. Não 
fumar. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não furar nem 
queimar, mesmo após utilização. Contém azoto, um gás propulsor, inerte e não inflamável, que não 
entra em contacto com a solução.

Contraindicações:
Não utilizar Nasomar Lactente/Criança em bebés com idade inferior a 1 mês. 
Não utilizar Nasomar Adulto em crianças com idade inferior a 15 anos.
De modo a minimizar o risco de infeção, o mesmo frasco de Nasomar não deverá ser utilizado por mais 
do que uma pessoa. Não utilizar o produto após o prazo de validade indicado na embalagem ou se o 
frasco estiver danificado.

Efeitos secundários indesejáveis: 
Em caso de persistência dos sintomas (muco espesso e com cor), ou do seu agravamento (ocorrência 
dor, febre), consulte o seu médico ou farmacêutico.

Eliminação:
Deitar o frasco vazio no lixo indiferenciado. Deitar a embalagem de cartão e o folheto de instruções de 
utilização no lixo reciclável.

Se sentir algum efeito secundário indesejável grave ou qualquer incidente grave ocorrido com 
Nasomar Descongestionante, deve de o comunicar ao fabricante SDPDM ou ao distribuidor 
(Laboratórios Vitória, S.A.) ou à autoridade  competente (Infarmed, I.P.).

Referência do fabricante: 601522

60
15

22
/ 6

01
52

3

Instruções de utilização

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal
  antes de utilizar o produto.

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal 
  antes de utilizar o produto.

NasoMar LACTENTE/CRIANÇA

• Lactente

• Criança

1) Deitar o bebé, com a cabeça inclinada para 
direita. Introduzir cuidadosamente o aplicador 
nasal na narina esquerda até ao disco de 
segurança. Efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.

Quando a criança puder sentar-se ou ficar de pé, escolha a posição que lhe for mais confortável.
Com a cabeça inclinada para o lado, introduzir cuidadosamente o aplicador nasal na narina até ao disco de segurança e efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.
Proceder à aplicação em cada narina com a cabeça inclinada para o lado oposto. Assoar o nariz para remover o muco.
Lavar o aplicador nasal com água morna após cada utilização. Guardar o recipiente juntamente com o aplicador nasal na embalagem de origem, após utilizar.

3) Levantar a cabeça do bebé para remover o 
muco. Limpar com a ajuda de um lenço.

Nunca fazer
4) Nunca efetuar uma lavagem das fossas 
nasais com a cabeça inclinada para trás, 
evitando assim que o líquido desça até à 
garganta.
Manter o aplicador fora do alcance das 
crianças.

2) Repetir o procedimento na narina direita com 
a cabeça inclinada para esquerda. 

NasoMar ADULTO

Inclinar a cabeça para a direita e efetuar uma 
pulverização de 2 a 3 segundos na narina 
esquerda.

Repetir o procedimento na narina direita com a 
cabeça inclinada para a esquerda. 
Assoar-se para remover o muco.

Lavar o aplicador nasal com água morna após 
cada aplicação. Após utilização, guardar o 
recipiente com o aplicador nasal na embalagem 
de origem.

100 % água do mar não diluída - spray nasal      Dispositivo Médico
Representante e distribuidor:
Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28
2700-327 Amadora - Portugal

SDPDM - 42 rue de Longvic, 21300 Chenôve, France 
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NasoMar LACTENTE/CRIANÇA - NasoMar ADULTO 

Indicações:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto são utilizados:
• na higiene diária das fossas nasais, como coadjuvante no tratamento ou prevenção de patologias dos 
ouvidos, nariz e garganta ou para humidificar a mucosa nasal em atmosferas secas.

Nasomar Lactente/Criança utilizado apenas para crianças a partir de 1 mês de idade.
Nasomar Adulto utilizado a partir dos 15 anos de idade.

Composição:
100 % água do mar não diluída.
Spray nasal com solução isotónica, esterilizada e sem conservantes.

Propriedades:
NasoMar humidifica as mucosidades secas e fluidifica as secreções nasais, permitindo uma drenagem 
suave e facilitando a higiene nasal.

O seu sistema original de suave difusão permite uma pulverização de microgotículas que, associada à 
sua composição natural, garante uma boa tolerância.  

NasoMar Lactente/Criança está dotado de um aplicador com um disco de segurança que permite uma 
aplicação fácil e segura.

Modo de utilização:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto:
• 1 pulverização em cada narina 2 a 3 vezes por dia, antes das refeições. Ver instruções de utilização 
no verso.

Precauções de utilização:
Apenas para uso nasal. Leia atentamente as instruções de utilização antes de usar e siga as indica-
ções. Para crianças com idade inferior a 12 anos, recomenda-se que aplicação seja efetuada por um 
adulto.

Condições especiais de armazenamento e advertências:
Manter fora do alcance das crianças. Recipiente sob pressão, o aquecimento pode causar explosão. 
Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta ou outras fontes de ignição. Não 
fumar. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não furar nem 
queimar, mesmo após utilização. Contém azoto, um gás propulsor, inerte e não inflamável, que não 
entra em contacto com a solução.

Contraindicações:
Não utilizar Nasomar Lactente/Criança em bebés com idade inferior a 1 mês. 
Não utilizar Nasomar Adulto em crianças com idade inferior a 15 anos.
De modo a minimizar o risco de infeção, o mesmo frasco de Nasomar não deverá ser utilizado por mais 
do que uma pessoa. Não utilizar o produto após o prazo de validade indicado na embalagem ou se o 
frasco estiver danificado.

Efeitos secundários indesejáveis: 
Em caso de persistência dos sintomas (muco espesso e com cor), ou do seu agravamento (ocorrência 
dor, febre), consulte o seu médico ou farmacêutico.

Eliminação:
Deitar o frasco vazio no lixo indiferenciado. Deitar a embalagem de cartão e o folheto de instruções de 
utilização no lixo reciclável.

Se sentir algum efeito secundário indesejável grave ou qualquer incidente grave ocorrido com 
Nasomar Descongestionante, deve de o comunicar ao fabricante SDPDM ou ao distribuidor 
(Laboratórios Vitória, S.A.) ou à autoridade  competente (Infarmed, I.P.).

Referência do fabricante: 601522
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Instruções de utilização

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal
  antes de utilizar o produto.

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal 
  antes de utilizar o produto.

NasoMar LACTENTE/CRIANÇA

• Lactente

• Criança

1) Deitar o bebé, com a cabeça inclinada para 
direita. Introduzir cuidadosamente o aplicador 
nasal na narina esquerda até ao disco de 
segurança. Efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.

Quando a criança puder sentar-se ou ficar de pé, escolha a posição que lhe for mais confortável.
Com a cabeça inclinada para o lado, introduzir cuidadosamente o aplicador nasal na narina até ao disco de segurança e efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.
Proceder à aplicação em cada narina com a cabeça inclinada para o lado oposto. Assoar o nariz para remover o muco.
Lavar o aplicador nasal com água morna após cada utilização. Guardar o recipiente juntamente com o aplicador nasal na embalagem de origem, após utilizar.

3) Levantar a cabeça do bebé para remover o 
muco. Limpar com a ajuda de um lenço.

Nunca fazer
4) Nunca efetuar uma lavagem das fossas 
nasais com a cabeça inclinada para trás, 
evitando assim que o líquido desça até à 
garganta.
Manter o aplicador fora do alcance das 
crianças.

2) Repetir o procedimento na narina direita com 
a cabeça inclinada para esquerda. 

NasoMar ADULTO

Inclinar a cabeça para a direita e efetuar uma 
pulverização de 2 a 3 segundos na narina 
esquerda.

Repetir o procedimento na narina direita com a 
cabeça inclinada para a esquerda. 
Assoar-se para remover o muco.

Lavar o aplicador nasal com água morna após 
cada aplicação. Após utilização, guardar o 
recipiente com o aplicador nasal na embalagem 
de origem.

100 % água do mar não diluída - spray nasal      Dispositivo Médico
Representante e distribuidor:
Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28
2700-327 Amadora - Portugal

SDPDM - 42 rue de Longvic, 21300 Chenôve, France 
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NasoMar LACTENTE/CRIANÇA - NasoMar ADULTO 

Indicações:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto são utilizados:
• na higiene diária das fossas nasais, como coadjuvante no tratamento ou prevenção de patologias dos 
ouvidos, nariz e garganta ou para humidificar a mucosa nasal em atmosferas secas.

Nasomar Lactente/Criança utilizado apenas para crianças a partir de 1 mês de idade.
Nasomar Adulto utilizado a partir dos 15 anos de idade.

Composição:
100 % água do mar não diluída.
Spray nasal com solução isotónica, esterilizada e sem conservantes.

Propriedades:
NasoMar humidifica as mucosidades secas e fluidifica as secreções nasais, permitindo uma drenagem 
suave e facilitando a higiene nasal.

O seu sistema original de suave difusão permite uma pulverização de microgotículas que, associada à 
sua composição natural, garante uma boa tolerância.  

NasoMar Lactente/Criança está dotado de um aplicador com um disco de segurança que permite uma 
aplicação fácil e segura.

Modo de utilização:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto:
• 1 pulverização em cada narina 2 a 3 vezes por dia, antes das refeições. Ver instruções de utilização 
no verso.

Precauções de utilização:
Apenas para uso nasal. Leia atentamente as instruções de utilização antes de usar e siga as indica-
ções. Para crianças com idade inferior a 12 anos, recomenda-se que aplicação seja efetuada por um 
adulto.

Condições especiais de armazenamento e advertências:
Manter fora do alcance das crianças. Recipiente sob pressão, o aquecimento pode causar explosão. 
Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta ou outras fontes de ignição. Não 
fumar. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não furar nem 
queimar, mesmo após utilização. Contém azoto, um gás propulsor, inerte e não inflamável, que não 
entra em contacto com a solução.

Contraindicações:
Não utilizar Nasomar Lactente/Criança em bebés com idade inferior a 1 mês. 
Não utilizar Nasomar Adulto em crianças com idade inferior a 15 anos.
De modo a minimizar o risco de infeção, o mesmo frasco de Nasomar não deverá ser utilizado por mais 
do que uma pessoa. Não utilizar o produto após o prazo de validade indicado na embalagem ou se o 
frasco estiver danificado.

Efeitos secundários indesejáveis: 
Em caso de persistência dos sintomas (muco espesso e com cor), ou do seu agravamento (ocorrência 
dor, febre), consulte o seu médico ou farmacêutico.

Eliminação:
Deitar o frasco vazio no lixo indiferenciado. Deitar a embalagem de cartão e o folheto de instruções de 
utilização no lixo reciclável.

Se sentir algum efeito secundário indesejável grave ou qualquer incidente grave ocorrido com 
Nasomar Descongestionante, deve de o comunicar ao fabricante SDPDM ou ao distribuidor 
(Laboratórios Vitória, S.A.) ou à autoridade  competente (Infarmed, I.P.).

Referência do fabricante: 601522
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Instruções de utilização

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal
  antes de utilizar o produto.

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal 
  antes de utilizar o produto.

NasoMar LACTENTE/CRIANÇA

• Lactente

• Criança

1) Deitar o bebé, com a cabeça inclinada para 
direita. Introduzir cuidadosamente o aplicador 
nasal na narina esquerda até ao disco de 
segurança. Efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.

Quando a criança puder sentar-se ou ficar de pé, escolha a posição que lhe for mais confortável.
Com a cabeça inclinada para o lado, introduzir cuidadosamente o aplicador nasal na narina até ao disco de segurança e efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.
Proceder à aplicação em cada narina com a cabeça inclinada para o lado oposto. Assoar o nariz para remover o muco.
Lavar o aplicador nasal com água morna após cada utilização. Guardar o recipiente juntamente com o aplicador nasal na embalagem de origem, após utilizar.

3) Levantar a cabeça do bebé para remover o 
muco. Limpar com a ajuda de um lenço.

Nunca fazer
4) Nunca efetuar uma lavagem das fossas 
nasais com a cabeça inclinada para trás, 
evitando assim que o líquido desça até à 
garganta.
Manter o aplicador fora do alcance das 
crianças.

2) Repetir o procedimento na narina direita com 
a cabeça inclinada para esquerda. 

NasoMar ADULTO

Inclinar a cabeça para a direita e efetuar uma 
pulverização de 2 a 3 segundos na narina 
esquerda.

Repetir o procedimento na narina direita com a 
cabeça inclinada para a esquerda. 
Assoar-se para remover o muco.

Lavar o aplicador nasal com água morna após 
cada aplicação. Após utilização, guardar o 
recipiente com o aplicador nasal na embalagem 
de origem.
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NasoMar LACTENTE/CRIANÇA - NasoMar ADULTO 

Indicações:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto são utilizados:
• na higiene diária das fossas nasais, como coadjuvante no tratamento ou prevenção de patologias dos 
ouvidos, nariz e garganta ou para humidificar a mucosa nasal em atmosferas secas.

Nasomar Lactente/Criança utilizado apenas para crianças a partir de 1 mês de idade.
Nasomar Adulto utilizado a partir dos 15 anos de idade.

Composição:
100 % água do mar não diluída.
Spray nasal com solução isotónica, esterilizada e sem conservantes.

Propriedades:
NasoMar humidifica as mucosidades secas e fluidifica as secreções nasais, permitindo uma drenagem 
suave e facilitando a higiene nasal.

O seu sistema original de suave difusão permite uma pulverização de microgotículas que, associada à 
sua composição natural, garante uma boa tolerância.  

NasoMar Lactente/Criança está dotado de um aplicador com um disco de segurança que permite uma 
aplicação fácil e segura.

Modo de utilização:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto:
• 1 pulverização em cada narina 2 a 3 vezes por dia, antes das refeições. Ver instruções de utilização 
no verso.

Precauções de utilização:
Apenas para uso nasal. Leia atentamente as instruções de utilização antes de usar e siga as indica-
ções. Para crianças com idade inferior a 12 anos, recomenda-se que aplicação seja efetuada por um 
adulto.

Condições especiais de armazenamento e advertências:
Manter fora do alcance das crianças. Recipiente sob pressão, o aquecimento pode causar explosão. 
Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta ou outras fontes de ignição. Não 
fumar. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não furar nem 
queimar, mesmo após utilização. Contém azoto, um gás propulsor, inerte e não inflamável, que não 
entra em contacto com a solução.

Contraindicações:
Não utilizar Nasomar Lactente/Criança em bebés com idade inferior a 1 mês. 
Não utilizar Nasomar Adulto em crianças com idade inferior a 15 anos.
De modo a minimizar o risco de infeção, o mesmo frasco de Nasomar não deverá ser utilizado por mais 
do que uma pessoa. Não utilizar o produto após o prazo de validade indicado na embalagem ou se o 
frasco estiver danificado.

Efeitos secundários indesejáveis: 
Em caso de persistência dos sintomas (muco espesso e com cor), ou do seu agravamento (ocorrência 
dor, febre), consulte o seu médico ou farmacêutico.

Eliminação:
Deitar o frasco vazio no lixo indiferenciado. Deitar a embalagem de cartão e o folheto de instruções de 
utilização no lixo reciclável.

Se sentir algum efeito secundário indesejável grave ou qualquer incidente grave ocorrido com 
Nasomar Descongestionante, deve de o comunicar ao fabricante SDPDM ou ao distribuidor 
(Laboratórios Vitória, S.A.) ou à autoridade  competente (Infarmed, I.P.).

Referência do fabricante: 601522
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Instruções de utilização

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal
  antes de utilizar o produto.

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal 
  antes de utilizar o produto.

NasoMar LACTENTE/CRIANÇA

• Lactente

• Criança

1) Deitar o bebé, com a cabeça inclinada para 
direita. Introduzir cuidadosamente o aplicador 
nasal na narina esquerda até ao disco de 
segurança. Efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.

Quando a criança puder sentar-se ou ficar de pé, escolha a posição que lhe for mais confortável.
Com a cabeça inclinada para o lado, introduzir cuidadosamente o aplicador nasal na narina até ao disco de segurança e efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.
Proceder à aplicação em cada narina com a cabeça inclinada para o lado oposto. Assoar o nariz para remover o muco.
Lavar o aplicador nasal com água morna após cada utilização. Guardar o recipiente juntamente com o aplicador nasal na embalagem de origem, após utilizar.

3) Levantar a cabeça do bebé para remover o 
muco. Limpar com a ajuda de um lenço.

Nunca fazer
4) Nunca efetuar uma lavagem das fossas 
nasais com a cabeça inclinada para trás, 
evitando assim que o líquido desça até à 
garganta.
Manter o aplicador fora do alcance das 
crianças.

2) Repetir o procedimento na narina direita com 
a cabeça inclinada para esquerda. 

NasoMar ADULTO

Inclinar a cabeça para a direita e efetuar uma 
pulverização de 2 a 3 segundos na narina 
esquerda.

Repetir o procedimento na narina direita com a 
cabeça inclinada para a esquerda. 
Assoar-se para remover o muco.

Lavar o aplicador nasal com água morna após 
cada aplicação. Após utilização, guardar o 
recipiente com o aplicador nasal na embalagem 
de origem.
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Indicações:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto são utilizados:
• na higiene diária das fossas nasais, como coadjuvante no tratamento ou prevenção de patologias dos 
ouvidos, nariz e garganta ou para humidificar a mucosa nasal em atmosferas secas.

Nasomar Lactente/Criança utilizado apenas para crianças a partir de 1 mês de idade.
Nasomar Adulto utilizado a partir dos 15 anos de idade.

Composição:
100 % água do mar não diluída.
Spray nasal com solução isotónica, esterilizada e sem conservantes.

Propriedades:
NasoMar humidifica as mucosidades secas e fluidifica as secreções nasais, permitindo uma drenagem 
suave e facilitando a higiene nasal.

O seu sistema original de suave difusão permite uma pulverização de microgotículas que, associada à 
sua composição natural, garante uma boa tolerância.  

NasoMar Lactente/Criança está dotado de um aplicador com um disco de segurança que permite uma 
aplicação fácil e segura.

Modo de utilização:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto:
• 1 pulverização em cada narina 2 a 3 vezes por dia, antes das refeições. Ver instruções de utilização 
no verso.

Precauções de utilização:
Apenas para uso nasal. Leia atentamente as instruções de utilização antes de usar e siga as indica-
ções. Para crianças com idade inferior a 12 anos, recomenda-se que aplicação seja efetuada por um 
adulto.

Condições especiais de armazenamento e advertências:
Manter fora do alcance das crianças. Recipiente sob pressão, o aquecimento pode causar explosão. 
Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta ou outras fontes de ignição. Não 
fumar. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não furar nem 
queimar, mesmo após utilização. Contém azoto, um gás propulsor, inerte e não inflamável, que não 
entra em contacto com a solução.

Contraindicações:
Não utilizar Nasomar Lactente/Criança em bebés com idade inferior a 1 mês. 
Não utilizar Nasomar Adulto em crianças com idade inferior a 15 anos.
De modo a minimizar o risco de infeção, o mesmo frasco de Nasomar não deverá ser utilizado por mais 
do que uma pessoa. Não utilizar o produto após o prazo de validade indicado na embalagem ou se o 
frasco estiver danificado.

Efeitos secundários indesejáveis: 
Em caso de persistência dos sintomas (muco espesso e com cor), ou do seu agravamento (ocorrência 
dor, febre), consulte o seu médico ou farmacêutico.

Eliminação:
Deitar o frasco vazio no lixo indiferenciado. Deitar a embalagem de cartão e o folheto de instruções de 
utilização no lixo reciclável.

Se sentir algum efeito secundário indesejável grave ou qualquer incidente grave ocorrido com 
Nasomar Descongestionante, deve de o comunicar ao fabricante SDPDM ou ao distribuidor 
(Laboratórios Vitória, S.A.) ou à autoridade  competente (Infarmed, I.P.).

Referência do fabricante: 601522
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Instruções de utilização

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal
  antes de utilizar o produto.

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal 
  antes de utilizar o produto.

NasoMar LACTENTE/CRIANÇA

• Lactente

• Criança

1) Deitar o bebé, com a cabeça inclinada para 
direita. Introduzir cuidadosamente o aplicador 
nasal na narina esquerda até ao disco de 
segurança. Efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.

Quando a criança puder sentar-se ou ficar de pé, escolha a posição que lhe for mais confortável.
Com a cabeça inclinada para o lado, introduzir cuidadosamente o aplicador nasal na narina até ao disco de segurança e efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.
Proceder à aplicação em cada narina com a cabeça inclinada para o lado oposto. Assoar o nariz para remover o muco.
Lavar o aplicador nasal com água morna após cada utilização. Guardar o recipiente juntamente com o aplicador nasal na embalagem de origem, após utilizar.

3) Levantar a cabeça do bebé para remover o 
muco. Limpar com a ajuda de um lenço.

Nunca fazer
4) Nunca efetuar uma lavagem das fossas 
nasais com a cabeça inclinada para trás, 
evitando assim que o líquido desça até à 
garganta.
Manter o aplicador fora do alcance das 
crianças.

2) Repetir o procedimento na narina direita com 
a cabeça inclinada para esquerda. 

NasoMar ADULTO

Inclinar a cabeça para a direita e efetuar uma 
pulverização de 2 a 3 segundos na narina 
esquerda.

Repetir o procedimento na narina direita com a 
cabeça inclinada para a esquerda. 
Assoar-se para remover o muco.

Lavar o aplicador nasal com água morna após 
cada aplicação. Após utilização, guardar o 
recipiente com o aplicador nasal na embalagem 
de origem.
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NasoMar LACTENTE/CRIANÇA - NasoMar ADULTO 

Indicações:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto são utilizados:
• na higiene diária das fossas nasais, como coadjuvante no tratamento ou prevenção de patologias dos 
ouvidos, nariz e garganta ou para humidificar a mucosa nasal em atmosferas secas.

Nasomar Lactente/Criança utilizado apenas para crianças a partir de 1 mês de idade.
Nasomar Adulto utilizado a partir dos 15 anos de idade.

Composição:
100 % água do mar não diluída.
Spray nasal com solução isotónica, esterilizada e sem conservantes.

Propriedades:
NasoMar humidifica as mucosidades secas e fluidifica as secreções nasais, permitindo uma drenagem 
suave e facilitando a higiene nasal.

O seu sistema original de suave difusão permite uma pulverização de microgotículas que, associada à 
sua composição natural, garante uma boa tolerância.  

NasoMar Lactente/Criança está dotado de um aplicador com um disco de segurança que permite uma 
aplicação fácil e segura.

Modo de utilização:
NasoMar Lactente/Criança e NasoMar Adulto:
• 1 pulverização em cada narina 2 a 3 vezes por dia, antes das refeições. Ver instruções de utilização 
no verso.

Precauções de utilização:
Apenas para uso nasal. Leia atentamente as instruções de utilização antes de usar e siga as indica-
ções. Para crianças com idade inferior a 12 anos, recomenda-se que aplicação seja efetuada por um 
adulto.

Condições especiais de armazenamento e advertências:
Manter fora do alcance das crianças. Recipiente sob pressão, o aquecimento pode causar explosão. 
Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta ou outras fontes de ignição. Não 
fumar. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não furar nem 
queimar, mesmo após utilização. Contém azoto, um gás propulsor, inerte e não inflamável, que não 
entra em contacto com a solução.

Contraindicações:
Não utilizar Nasomar Lactente/Criança em bebés com idade inferior a 1 mês. 
Não utilizar Nasomar Adulto em crianças com idade inferior a 15 anos.
De modo a minimizar o risco de infeção, o mesmo frasco de Nasomar não deverá ser utilizado por mais 
do que uma pessoa. Não utilizar o produto após o prazo de validade indicado na embalagem ou se o 
frasco estiver danificado.

Efeitos secundários indesejáveis: 
Em caso de persistência dos sintomas (muco espesso e com cor), ou do seu agravamento (ocorrência 
dor, febre), consulte o seu médico ou farmacêutico.

Eliminação:
Deitar o frasco vazio no lixo indiferenciado. Deitar a embalagem de cartão e o folheto de instruções de 
utilização no lixo reciclável.

Se sentir algum efeito secundário indesejável grave ou qualquer incidente grave ocorrido com 
Nasomar Descongestionante, deve de o comunicar ao fabricante SDPDM ou ao distribuidor 
(Laboratórios Vitória, S.A.) ou à autoridade  competente (Infarmed, I.P.).

Referência do fabricante: 601522
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Instruções de utilização

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal
  antes de utilizar o produto.

• O recipiente pode ser utilizado em qualquer posição.  Assegure-se de que o spray funciona corretamente, premindo o aplicador nasal 
  antes de utilizar o produto.

NasoMar LACTENTE/CRIANÇA

• Lactente

• Criança

1) Deitar o bebé, com a cabeça inclinada para 
direita. Introduzir cuidadosamente o aplicador 
nasal na narina esquerda até ao disco de 
segurança. Efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.

Quando a criança puder sentar-se ou ficar de pé, escolha a posição que lhe for mais confortável.
Com a cabeça inclinada para o lado, introduzir cuidadosamente o aplicador nasal na narina até ao disco de segurança e efetuar uma pulverização de 2 a 3 
segundos.
Proceder à aplicação em cada narina com a cabeça inclinada para o lado oposto. Assoar o nariz para remover o muco.
Lavar o aplicador nasal com água morna após cada utilização. Guardar o recipiente juntamente com o aplicador nasal na embalagem de origem, após utilizar.

3) Levantar a cabeça do bebé para remover o 
muco. Limpar com a ajuda de um lenço.

Nunca fazer
4) Nunca efetuar uma lavagem das fossas 
nasais com a cabeça inclinada para trás, 
evitando assim que o líquido desça até à 
garganta.
Manter o aplicador fora do alcance das 
crianças.

2) Repetir o procedimento na narina direita com 
a cabeça inclinada para esquerda. 

NasoMar ADULTO

Inclinar a cabeça para a direita e efetuar uma 
pulverização de 2 a 3 segundos na narina 
esquerda.

Repetir o procedimento na narina direita com a 
cabeça inclinada para a esquerda. 
Assoar-se para remover o muco.

Lavar o aplicador nasal com água morna após 
cada aplicação. Após utilização, guardar o 
recipiente com o aplicador nasal na embalagem 
de origem.
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