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1.  UTILIZA-ME PARA
Olá! Eu sou a Íris, Spray Nasal para a Constipação Comum 
que te ajuda com a tua constipação e juntos vamos conseguir! 
Eu trato os narizes congestionados e com “pingo” com eficácia 
e de uma forma natural.
Começa a utilizar-me quando aparecerem os primeiros 
sinais de uma constipação. Contenho uma solução suave 
de sal (2,2%) que reduz o inchaço da mucosa nasal, dilui o 
muco e alivia o congestionamento. Proporciono alívio a um 
nariz entupido e limpo-o para que possas voltar a respirar 
normalmente.

2. COMO ME DEVES UTILIZAR
Basta pulverizar-me 2 ou 3 vezes por dia e a constipação 
desaparece! 
• Assoar o nariz suavemente antes de me utilizares
• Retirar a tampa protetora do injetor
• Agitar antes de utilizar
• Na primeira utilização, encher a bomba pressionando 

firmemente a parte superior várias vezes, depois disto, 
estou pronto a ser utilizado

• Colocar a parte superior do spray, com a cabeça erguida, 
dentro ou contra as narinas e pulveriza-me 1-2 vezes em 
cada narina. Repete na outra fossa nasal.

• Limpa o injetor após a utilização e substitui a tampa 
protetora na embalagem.

• Para crianças a partir dos 5 anos de idade, utiliza-me com 
1-2 pulverizações em cada fossa nasal, 4-7 vezes por dia.

  3. TEM EM ATENÇÃO
• Não me utilizes em crianças com menos de 3 anos de idade 
• Crianças até aos 10 anos de idade devem ser assistidas 
 por um adulto
• Não é recomendado continuar a utilizar-me por mais de 
 30 dias consecutivos
• Não deixes que outras pessoas me usem por razões 
 higiénicas

• Evitar o contacto com os olhos
• Não me utilizes após a data de validade. Após a abertura, 
 posso ser utilizado durante 1 mês.

Alergias
Não me utilizes em caso de hipersensibilidade a um ou mais 
dos meus ingredientes. No caso de irritação ou de outras 
queixas se agravarem após a utilização, deixar de me utilizar e 
consultar um médico.

Efeitos secundários
Uma ligeira sensação de formigueiro no nariz pode ser sentida 
imediatamente após a utilização, mas esta desaparecerá 
após alguns segundos. Não existem efeitos secundários 
conhecidos da minha utilização.

Interferência com outros medicamentos 
Não há nenhum efeito negativo conhecido entre mim e outros 
medicamentos. Não me me utilizes juntamente com outro 
spray nasal sem aconselhamento médico.

Gravidez e aleitamento materno
Recomendo à tua mãe que não me utilize se estiver grávida ou 
a amamentar sem aconselhamento médico.

4. OS MEUS INGREDIENTES
Ingredientes: Aqua, Glycerin, Sodium Chloride, Sodium 
Levulinate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Sodium Anisate, 
Opuntia Ficus-Indica Stem Extract, Phenoxyethanol.

5. O QUE CONTENHO
10 ml de spray nasal KIDSNER 
Instruções de utilização

6. COMO ME DEVES CONSERVAR
Fora da vista e do alcance das crianças, a uma temperatura 
entre 15° - 25° C. 

 embalagem. Após a abertura, posso ser utilizado durante 
1 mês.

7.  DETALHES DE CONTACTO KIDSNER
Nós preocupamo-nos com os seus filhos. Na KIDSNER Nós preocupamo-nos com os seus filhos. Na KIDSNER 
adoramos fazer com que todos sejam um pouco mais adoramos fazer com que todos sejam um pouco mais 
felizes. É por isso que desenvolvemos produtos dedicados felizes. É por isso que desenvolvemos produtos dedicados 
especialmente para crianças, que podem reduzir os sintomas especialmente para crianças, que podem reduzir os sintomas 
dos problemas de saúde quotidianos de uma forma rápida e dos problemas de saúde quotidianos de uma forma rápida e 
eficaz. Quer saber mais? Por favor visite a Kidsner em Kidsner.eficaz. Quer saber mais? Por favor visite a Kidsner em Kidsner.
comcom  

Todas as dúvidas sobre mim devem ser enviadas para o 
distribuidor. 

Dispositivo médico: Iris Spray Nasal para a Constipação 
Comum é um dispositivo médico de classe I de acordo com a 
Diretiva 93/42/CEE.

Data da última revisão: setembro de 2022

ÍRIS                 SPRAY NASAL PARA A CONSTIPAÇÃO COMUM

www.kidsner.com

Por favor, lê cuidadosamente esta 
informação antes de me utilizares. 
Não deites fora estas instruções de 
utilização, que contêm 
informação importante.
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Wearebond Lda
Parque Industrial de Vendas 
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Vendas Novas Portugal 
Tel.: +351 265 092 982 
info@wearebond.pt
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