poderá determinar depressão do sistema nervoso central com diminuição acentuada da temperatura corporal, bradicardia sintomática,
sudorese, sonolência e coma, especialmente em crianças. Hipertensão pode ser seguida de hipotensão. O tratamento é sintomático.

NARIX ADULTO

Pacientes Idosos:
Não há informações relacionando a idade com os efeitos do uso
do produto em pacientes idosos. Entretanto nenhum problema geriátrico foi relatado até o momento após o uso de NARIX ADULTO.

Forma Farmacêutica e Apresentação:
Solução nasal: Frasco com 30 mL

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Composição:
Cada mL de NARIX ADULTO contém:
cloridrato de nafazolina.................................0,5 mg
cloreto de sódio.................................................9 mg
cloreto de benzalcônio...................................0,1 mg
Veículo* q.s.p. .................................................. 1 mL
* água deionizada.

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagens
Reg. MS nº 1.4381.0024
Farm. Resp.: Charles Ricardo Mafra
CRF-MG nº 10.883
Registrado por:
Cimed Indústria de Medicamentos Ltda.
Rua Engenheiro Prudente,121 - CEP: 01550-000
São Paulo/SP - CNPJ: 02.814.497/0001-07
Fabricado por:
Cimed Indústria de Medicamentos Ltda.
Av. Cel. Armando Rubens Storino, 2750
Pouso Alegre-MG - CEP 37550-000
CNPJ 02.814.497/0002-98
Indústria Brasileira
1301670BU1011 - 185 x 130 - PH 512

cloridrato de nafazolina +
cloreto de sódio +
cloreto de benzalcônio

USO ADULTO - USO TÓPICO

Informações ao paciente:
NARIX ADULTO tem ação de descongestionante nasal. O início
da ação se dá dentro de 10 minutos e seu efeito dura até 6 horas.
Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30oC). Proteger
da luz. Prazo de validade: o prazo de validade está gravado nas
embalagens. Não use remédio com o prazo vencido.
Informar ao médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento
ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.
Cada frasco de NARIX ADULTO não deve ser utilizado por mais de
uma pessoa, para evitar propagação de infecções.
Não exceder a dose recomendada.
Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários,
as doses e a duração do tratamento.
Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
Informar ao médico o aparecimento de reações desagradáveis,
tais como: queimação local, formigamento, rinorréia, ressecamento

da mucosa nasal e cefaléia.TODO MEDICAMENTO DEVE SER
MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Não usar NARIX ADULTO em casos de hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.
Deve ser usado com cuidado em pacientes portadores de
hipertensão, distúrbios cardiovasculares, diabetes mellitus
ou hipertireoidismo.
Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.
NARIX ADULTO deve ser evitado durante a gravidez.
O tratamento não deve exceder a duração de 3-5 dias. Se a obstrução nasal persistir sem melhora, mesmo provisória, o uso deve ser
suspenso e a terapêutica reavaliada em consulta médica.
NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.
Informações Técnicas:
Características:
O cloridrato de nafazolina é um vasoconstritor e descongestionante
com marcante atividade alfa-adrenérgica, de ação imediata, e de
efeito prolongado, usado nos estados de edema e congestão das
membranas, como as nasais. A ação descongestionante manifesta-se
5 minutos após a aplicação e o seu efeito persiste por cerca de 6
horas.

por exemplo, em resfriados crônicos. O uso prolongado pode
conduzir à congestão nasal de rebote (nariz obstruído).Deve ser
usado com cuidado em pacientes portadores de hipertensão, distúrbios cardiovasculares, diabetes melito ou hipertireoidismo. Usar
com cautela em pacientes que apresentem forte reação a agentes
simpatomiméticos, evidenciado por sinais de insônia, vertigem, etc.
Como medida de precaução, nafazolina não deve ser usada durante
a gravidez, devido à sua propriedade vasoconstritora.
Interações Medicamentosas:
Antidepressivos tricíclicos ou maprotilina usados concomitantemente podem potencializar o efeito pressor da nafazolina (se houver
absorção).
Interferência em Exames:
Não há relatos até o momento.

Indicações:
Como antisséptico e descongestionante nasal.
Como vasoconstritor, no tratamento da congestão e afecções dos
seios paranasais.

Reações Adversas:
A tolerância do organismo ao NARIX ADULTO é muito boa, entretanto, alguns pacientes mais sensíveis podem apresentar reações:
Locais: Sensação de ressecamento da mucosa nasal, queimação,
espirro, formigamento, rinorréia, perda da sensação olfativa, hiperemia reativa.
Sistêmicas: Quando absorvido podem ocorrer palpitações (batimentos cardíacos irregulares), cefaléia, nervosismo, tremor, dificuldade
em dormir.
Em casos de uso prolongado pode produzir rinite atrófica.
Em caso de dosagem excessiva pode ocorrer alteração do pulso,
hipertensão, sonolência e fraqueza.

Contraindicações:
Hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula.

Posologia:
Pingar 2 a 4 gotas em cada narina de 4 a 6 vezes ao dia.

Precauções e Advertências:
Não deve ser utilizado ininterruptamente durante longos períodos,

Superdosagem:
Em caso de superdosagem ou administração acidental via oral,

