SALSEP® JET KIDS
cloreto de sódio
APRESENTAÇÕES
Solução nasal com 9 mg/mL de cloreto de sódio em
embalagens contendo 1 frasco spray nasal com 100 mL ou
200mL.
USO NASAL
USO PEDIÁTRICO
COMPOSIÇÃO
Solução salina isotônica. Cada 1 mL de Salsep® Jet Kids
contém: 9mg de cloreto de sódio
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Excipientes: fosfato de sódio monobásico, hidróxido de
sódio e água.
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?
Salsep® Jet Kids é indicado como fluidificante
descongestionante nasal.

e

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
O modo de ação é mecânico, removendo e fluidificando as
impurezas, o excesso de muco e as secreções das
cavidades nasais e dos seios paranasais.
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3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Você não deve utilizar Salsep® Jet Kids se tiver
hipersensibilidade
(alergia)
aos
componentes
do
medicamento.
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE
MEDICAMENTO?
Salsep® Jet Kids é uma solução salina a base de cloreto de
sódio, sem conservantes na sua formulação.
Salsep® Jet Kids deve ser utilizado no nariz, conforme as
orientações do item 6. COMO DEVO USAR ESTE
MEDICAMENTO?.
Crianças: O bico de segurança oferece proteção durante a
administração nas narinas das crianças, de modo que
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possa ser administrado com segurança, em qualquer
posição do frasco, conforme as orientações de uso.
Gravidez e lactação: Não há dados relevantes disponíveis.
Fertilidade: Não há dados relevantes disponíveis.
Interações medicamentosas: Não há dados relevantes
disponíveis.
Idosos: Não há dados relevantes disponíveis.
Insuficiência renal: Não há dados relevantes disponíveis.
Insuficiência hepática: Não há dados relevantes
disponíveis.
Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar
máquinas: Não há dados relevantes disponíveis.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você
está fazendo uso de algum outro medicamento.
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5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO
GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Salsep® Jet Kids deve ser conservado em temperatura
ambiente (entre 15ºC e 30ºC), em sua embalagem
original. Não furar nem queimar a embalagem mesmo
após o uso.
Número de lote e datas de fabricação e validade:
vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade
vencido. Guarde-o em sua embalagem original.
A solução de Salsep® Jet Kids é incolor, límpida e inodora
(sem cheiro).
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.
Caso ele esteja no prazo de validade e você observe
alguma
mudança
no
aspecto,
consulte
o
farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
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Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance
das crianças.
6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Antes de utilizar este medicamento, leia as seguintes
instruções:
1. Retire a tampa do frasco, puxando-a para
cima.
2. Insira, delicadamente, a extremidade da
válvula na narina e acione a válvula com uma
pressão breve e constante. Faça o procedimento
nas duas narinas.
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3. Para
obter
melhor
resultado
observe
atentamente a inclinação do frasco sugerida para
aplicação do produto.
4. Endireite a cabeça e deixe escorrer a secreção.
Limpe o excesso com um lenço de papel ou assoe
o nariz.
5. Limpe a válvula aplicadora, após a utilização,
com um lenço de papel ou um pano seco. Em
seguida, tampe o frasco e guarde-o na
embalagem original.
6. Após uso, feche o frasco com a tampa plástica.
Repita o procedimento várias vezes ao dia,
conforme necessidade.
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Posologia
Salsep® Jet Kids pode ser usado até 6 vezes ao dia,
conforme a necessidade.
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de
dúvidas sobre este medicamento, procure orientação
do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas,
procure orientação de seu médico ou cirurgiãodentista.
7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE
USAR ESTE MEDICAMENTO?
Não são necessárias precauções especiais neste caso.
Em caso de dúvidas, procure orientação do
farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgiãodentista.
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8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE
ME CAUSAR?
Não há relatos de reações adversas a esse medicamento.
Caso se observe qualquer reação adversa, suspenda
o uso e procure orientação médica.
Informe
seu
médico,
cirurgião-dentista
ou
farmacêutico
o
aparecimento
de
reações
indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe
também à empresa através do seu serviço de
atendimento.
9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE
MAIOR
DO
QUE
A
INDICADA
DESTE
MEDICAMENTO?
Não há relatos de superdosagem com esse medicamento.
SALSJET_V.02-17

9

Em caso de uso de grande quantidade deste
medicamento, procure rapidamente socorro médico
e leve a embalagem ou bula do medicamento, se
possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar
de mais orientações.
MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA
RDC Nº 199/2006 - AFE Nº 1.00033-3
Farmacêutica Responsável: Cintia Delphino de Andrade –
CRF-SP nº: 25.125
Notificado por:
Libbs Farmacêutica Ltda.
Rua Alberto Correia Francfort, 88 – Embu das Artes – SP
CNPJ: 61.230.314/0005-07
Indústria Brasileira
SALSJET_V.02-17

10

www.libbs.com.br
Fabricado por:
Envasamento Tecnologia de Aerosóis Ltda.
Av. Doutor Alberto Jackson Byington, 2870
Osasco - SP - CNPJ: 62.970.991/0001-92
Indústria Brasileira
Siga
corretamente
o
modo
de
usar,
não
desaparecendo os sintomas procure orientação
médica.
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