
Uso do Sistema de terapia Nasoneb:

1. Lave as mãos com sabão e água morna, enxágue bem e seque-as adequadamente.
2. Conecte uma extremidade do tubo de plástico transparente ao compressor e a outra 

ao fundo do copo, conforme visto no primeiro desenho da vinheta
3. Coloque o copo, na parte inferior que se conecta ao tubo, entre a ranhura lateral do 

compressor
4. Misture o medicamento e a solução salina em um recipiente. Se você não precisa de 

medicação, pode colocar diretamente apenas a solução salina
5. Em seguida, adicione metade da mistura de medicamentos ao copo

6. Coloque a tampa nasal ou bocal dentro do copo

7. Sente-se adequadamente e em um local calmo, uma vez que dobre levemente a
cintura e incline a cabeça para a frente aproximadamente 30 °. Se possível, tenha um 
cronômetro para poder contar a hora ou o relógio 

8. Coloque o bocal em uma das duas narinas, tomando cuidado para apontar o bocal
 diretamente em direção à narina; você deve apontar o bocal para a narina

9.

10.

Ligue o compressor ou a máquina pressionando por alguns segundos o botão superior 
do compressor, onde há um círculo azul com uma linha que o atravessa. Também 
inicie o cronômetro ao mesmo tempo ou observe o segundo relógio

11. Permaneça na mesma narina por 1 minuto, administrando a dose da droga e da 
solução salina, dependendo da sua prescrição

Após a administração da dose na primeira narina, adicione a outra metade do 
medicamento restante ao copo.

12.

13. Repita as etapas 6 a 11 com a outra narina
Após o tratamento

1. Desconecte o tubo do copo, separe o copo e a tampa ou bocal nasal
2. Limpe o copo e a tampa nasal ou o bocal com água morna e sabão e deixe secar
3. Limpe apenas a parte externa do tubo com um pano úmido. Nunca lave o interior 

do tubo, mantenha o interior do tubo completamente seco. Se a parte interna do 
tubo estiver com um pouco de umidade, conecte o tubo apenas ao compressor e 
ligue-o para que por alguns minutos o ar de exaustão interno secar o tubo

4. Limpe a parte externa do compressor com um pano úmido e seque-o 
cuidadosamente

Sistema de terapia Nasoneb®. Guía rápida.
Este guia de início rápido não tem como objetivo substituir as instruções de uso fornecidas com o sistema 
de terapia NasoNeb®Sinus.

UNTIL
DISSOLVED

Dicas adicionais
• Durante a administração, sempre desligue o 

compressor antes de remover o copo e o bico nasal 
da narina.

• Alguns medicamentos podem deixar espuma no 
copo, isso é normal. Simplesmente pare o 
tratamento quando restar apenas espuma no copo.

Se necessário, você pode pausar e assoar o nariz após 3-5 segundos de 
administração, pois isso ajudaria a limpar o nariz e permitir que o medicamento penetre 
melhor em sua cavidade nasal




