
Solução nasal

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Solução nasal de cloreto de sódio 0,9% sem conservantes.

Cartucho contendo 1 frasco spray com 50 mL.
Cartucho contendo 1 frasco gotejador com 50 mL.

USO PEDIÁTRlCO E ADULTO

Composição:
Cada mL de Snif SC (cloreto de sódio) contém:
Cloreto de sódio ........................................................................ 9 mg
Água purificada q.s.p...................................................................1 mL

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento
SNIF SC é uma solução estéril de cloreto de sódio sem conservantes 
que age fluidificando a secreção da mucosa nasal, facilitando a sua 
eliminação.

Cuidados de armazenamento
O produto apresenta-se em embalagem à prova de contaminação, 
que permite sua conservação, sem a utilização de conservantes.
SNIF SC (cloreto de sódio) deve ser mantido à temperatura ambiente 
(entre 15º e 30º), em sua embalagem original.

Prazo de validade
Desde que observados os devidos cuidados de conservação, o prazo 
de validade de SNIF SC (cloreto de sódio) é de 24 meses, contados a 
partir da data de fabricação impressa em sua embalagem externa.

Não utilize produtos com o prazo de validade vencido, pois 
pode prejudicar a sua saúde.
Não tome medicamentos após a data de validade indicada na 
embalagem; pode ser prejudicial à saúde.

Gravidez e lactação
SNIF SC (cloreto de sódio) pode ser usado durante a gravidez e a 
lactação.

Cuidados de administração
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO 
DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO 
MÉDICA.

Reações adversas
Ainda não são conhecidas a intensidade e a freqüência das reações 
adversas.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO 
ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Contra-indicações e precauções
Não são conhecidas precauções e contra-indicações  específicas.
Não existe restrição de idade para o uso de SNIF SC (cloreto de 
sódio).

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, 
PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
SNIF SC (cloreto de sódio) é uma solução isotônica de cloreto de 
sódio, estéril e livre de conservantes, não agredindo a mucosa 
nasal. 
SNIF SC (cloreto de sódio) diminui a viscosidade do muco, facilitando 
a sua eliminação. Pode ser usado como fluidificante das secreções 
nasais nos resfriados, rinites e em quaisquer outras condições 
relacionadas ao ressecamento da mucosa nasal, como baixa 
umidade do ar, ar condicionado e poluição. 
SNIF SC (cloreto de sódio) não contém vasoconstritores nem 
conservantes e, por isso, não causa rinites medicamentosas, 
dependência ou hiperemia reacional.

INDICAÇÕES
Fluidificante e descongestionante nasal, facilitando a respiração, 
inclusive durante o sono em lactentes. Auxiliar no tratamento das 
rinites associadas a gripes e resfriados.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Não apresenta.

CONTRA- INDICAÇÕES
Não são conhecidas contra-indicações específicas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Não existem registros de interações clinicamente relevantes.

REAÇÕES ADVERSAS
Ainda não são conhecidas a intensidade e a freqüência das reações 
adversas.

POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO
Aplicação nasal, várias vezes ao dia, conforme a necessidade, ou 
a critério medico. 

PACIENTES IDOSOS
Deve-se seguir as orientações gerais descritas anteriormente.

Superdosagem
Não há relatos de superdosagem com o produto.

INSTRUÇÕES DE USO (SPRAY E GOTAS).

1. Destampe o frasco;
2. Coloque o frasco sobre o dedo polegar e o atuador entre o dedo 
indicador e o médio (apoiados nas laterais do atuador);
3. Coloque o frasco na narina e empurre o fundo do frasco, usando o 
polegar contra os dedos indicador e médio, de forma rápida e firme;
4. Repita a operação, na outra narina;
5. Tampe o frasco e guarde-o na embalagem original;
6. Se necessário, assoe o nariz para retirar as secreções já 
fluidificadas.

SNIF SC (cloreto de sódio) é o descongestionante nasal da 
Eurofarma livre de conservantes. Indicado para a higienização nasal, 
sua fórmula é absolutamente livre de conservantes, o que evita a 
irritação da mucosa nasal e a conseqüente piora do quadro alérgico 
a longo prazo.
O frasco gotejador dosimetrado de SNIF SC (cloreto de sódio) libera 
a suspensão nasal, em cada aplicação, na forma de gotas. 
O frasco spray dosimetrado de SNIF SC (cloreto de sódio) libera a 
suspensão nasal, em cada aplicação, na forma de jato (spray). 

Sem  “ afogamento”
As apresentações em gotas ou spray dosimetrados facilitam a 
administração, principalmente nos pequenos pacientes. Isso porque 
em cada “bombada” é liberada uma pequena quantidade da solução 
em gotas ou spray, ideal para atingir uma grande área de contato, 
sem, no entanto,  induzir àquele “afogamento” causado pelos 
conta-gotas usuais, que irritam crianças e adultos, provocam dor e 
dificultam a aplicação do medicamento.

Veja, a seguir, como é fácil aplicar o descongestionante SNIF SC 
(cloreto de sódio) nas narinas:

Snif SC
cloreto de sódio

Produto: Bula Snif SC
Dimensional: 210 x 150 mm
Data: 22/05/2007

Unidade Fabril: Itapevi

Cor:                                    

Código: Substitui:

Substituir a arte anterior caso esteja em seu poder.
208334-00 Lançamento



Orientação ao Paciente - SPRAY Orientação ao Paciente - GOTAS SNIF SC (cloreto de sódio) Gotas 
só funciona na posição invertida para baixo.

SNIF SC (cloreto de sódio) 
foi desenvolvido para uso em bebês e crianças pequenas.

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: VIDE 
CARTUCHO.
Para sua segurança mantenha esta embalagem até o uso total do 
medicamento.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO 
DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO 
MÉDICA.

MS - 1.0043.0939

Farm. Resp.: 
Dra. Sônia Albano Badaró - CRF-SP 19.258

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 SNIF SC (cloreto de 
sódio) pela primeira vez ou após 24 horas, 
a válvula deve ser carregada. Para isso 
pressione a válvula com os dedos indicador 
e médio, algumas vezes;

4. Pressione 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.

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 SNIF SC (cloreto de sódio) 
pela primeira vez ou após 24 horas, a vál-
vula deve ser carregada. Para ativar o sis-
tema pump, segure o frasco na posição 
vertical, invertida para baixo (com o bico 
do frasco para abaixo) e pressione a vál-
vula quantas vezes forem necessárias até 
obter a 1ª gota. Deste ponto em diante o 
produto está pronto para uso.

4.  Pressione uma das narinas com o dedo 
indicador e na outra introduza a ponta do 
aplicador na posição vertical invertida 
para baixo (com o bico do frasco para 
baixo), pressionando o aplicador o número 
de vezes indicado pelo seu médico, con-
forme indicado na figura ao lado.

5.  Retirar o aplicador da narina.

6.  Repetir na outra narina o mesmo 
procedimento.

7.  Lavar o aplicador e colocar a tampa 
protetora. EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA.

Av. Ver. José Diniz, 3.465 - São Paulo - SP
CNPJ: 61.190.096/0001-92
Indústria Brasileira
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