
NASOJET 0,9% e NASOJET 3H
cloreto de sódio

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES
Spray nasal

NASOJET 0,9%

Linha Farma:
Cartucho + Frasco plástico âmbar contendo 50 e 60 ml.
Cartucho + Frasco plástico transparente contendo 50 e 60 ml.
Apresentações Hospitalares:  Caixa de embarque contendo 50 frascos âmbar de 50 e 60 ml.
                                     Caixa de embarque contendo 100 frascos âmbar de 50 e 60 ml.
    Caixa de embarque contendo 100 frascos transparente de 50 e 60 ml.

NASOJET 3H

Linha Farma:
Cartucho + Frasco plástico âmbar contendo 50 e 60 ml.
Cartucho + Frasco plástico transparente contendo 50 e 60 ml.
Apresentações Hospitalares:  Caixa de embarque contendo 50 frascos âmbar de 50 e 60 ml.
                                    Caixa de embarque contendo 50 frascos transparente de 50 e 60 ml.
                            Caixa de embarque contendo 100 frascos âmbar de 50 e 60 ml.
      Caixa de embarque contendo 100 frascos transparente de 50 e 60 ml.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO (Crianças maiores de 3 anos)
Uso intranasal.

COMPOSIÇÃO
Cada ml de Nasojet 0,9% (cloreto de sódio) contém:
cloreto de sódio..............................................30 mg
veículo q.s.q....................................................1 ml
veículo: cloreto de benzalcônio, água deionizada.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO (Crianças maiores de 3 anos)

Cada ml de Nasojet 3H (cloreto de sódio) contém:
cloreto de sódio..............................................30 mg
veículos q.s.q....................................................1 ml
veículos: cloreto de benzalcônio, EDTA, povidona, propilenoglicol, fosfato de sódio monosódico, fosfato de sódio dibásico, água 
deionizada.
USO ADULTO E PEDIÁTRICO (Crianças maiores de 3 anos)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
Nasojet 0,9% é uma solução nasal fisiológica de uso tópico (local) que age como umidificante da mucosa nasal, fluidificando e removendo as 
secreções, favorecendo a higiene das fossas nasais e proporcionando alívio da congestão nasal.
Nasojet 3H (cloreto de sódio) é uma solução hipertônica de uso tópico (local) que age como fluidificante do muco das fossas nasais, 
facilitando sua eliminação, favorecendo a higiene das fossas nasais.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?
Nasojet 0,9% (cloreto de sódio) está indicado como descongestionante e umidificante da mucosa nasal e como fluidificante das secreções 
nasais.
Nasojet 3H (cloreto de sódio) é indicado para higienização das fossas nasais, por remoção e fluidificação do muco.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRAINDICAÇÕES
Nasojet 0,9% e Nasojet 3H (cloreto de sódio) é contraindicado para pacientes com história de hipersensibilidade (alergia) a qualquer um 
dos componentes do produto e em pacientes apresentando quadros de hipernatremia. Não utilizar em inaloterapia.

Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 3 anos de idade.

Este medicamento é contraindicado para uso crônico, há evidências que o cloreto de benzalcônio pode desencadear e 
agravar rinite medicamentosa.

MODO DE USAR
SPRAY NASAL:
NASOJET 0,9% e NASOJET 3H (cloreto de sódio) spray nasal tem acoplado hermeticamente ao frasco um 
aplicador que facilita seu uso, produzindo um spray que chega efetivamente em profundidade nas fossas 
nasais. 

1. Remover a tampa protetora da válvula;
2. Segurar o frasco com o dedo médio e o indicador sobre a válvula e  o polegar na base do 

frasco;
3. Antes de usar Nasojet 0,9% e/ou Nasojet 3H (cloreto de sódio) pela primeira vez ou após 24 

horas, a válvula deve ser carregada. Para isso, pressione a válvula com os dedos indicadores 
e médios, algumas vezes;

4. Pressionar uma das narinas com o dedo indicador e na outra introduza a ponta do aplicador 
na posição vertical (com o bico para cima), pressionando o aplicador o número de vezes 
indicado pelo seu médico, conforme indicado na figura ao lado. Não inclinar a cabeça para 
trás, no momento da aplicação.

5. Retirar o aplicador da narina e respirar pela boca;
6. Repetir na outra narina o mesmo procedimento;
7. Lavar o aplicador e colocar a tampa protetora.

POSOLOGIA 
Nasojet 0,9%: recomenda-se de 1 a 2 aplicações em cada fossa nasal, 3 a 5 vezes ao dia, ou segundo 
critério médico.
Nasojet 3H: recomenda-se de 1 a 2 aplicações em cada fossa nasal, 3 a 5 vezes ao dia, ou segundo critério 
médico.

SUPERDOSAGEM
Estes medicamentos são exclusivamente de uso tópico nasal e não deve ser ingerido em nenhuma condição. 
Porém, se ocorrer a ingestão destes produtos, especialmente em grandes quantidades, o tratamento será 
realizado conforme os sintomas.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO
Conservar Nasojet 3H e Nasojet 0,9% (cloreto de sódio) em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

PRAZO DE VALIDADE
Desde que observados os devidos cuidados de conservação, o prazo de validade de Nasojet 0,9% e Nasojet 
3H (cloreto de sódio) é de 24 meses, contados a partir da data de fabricação impressa em sua embalagem 
externa.

VENDA SEM RECEITUÁRIO MÉDICO

N° de lote, data de fabricação e prazo de validade: VIDE CARTUCHO.

Para sua segurança mantenha a embalagem até o uso total do medicamento.
Reg MS n° 1.3841.0037
N° de lote, data de fabricação e validade: vide cartucho.
Farm. Responsável: Tales de Vasconcelos Cortes  – CRF-BA n° 3745
NATULAB LABORATÓRIO S.A
Rua H, n° 2 Galpão III – URBIS II
CNPJ 02.456.955/0001-83
INDÚSTRIA BRASILEIRA
SAC: (75) 3311 5555
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