
Aspirador nasal

O aspirador nasal Rhinophar® traz-nos um novo conforto de utilização e uma excelente higiene 
para aspirar o nariz das crianças. É um produto indispensável para desobstruir o nariz e, portan-
to, reduzir o risco de complicações, como otite média ou rino-sinusite. Devido ao seu sistema 
inovador de filtração, aspira eficazmente e assegura uma higiene perfeita.

Adaptadores nasais suaves:
maior conforto para o bebé

Reservatório transparente:
controlo visual da eficácia da
aspiração

Filtro com lingueta:
fácil substituição para uma
higiene perfeita

Adaptador bucal com encaixe:
não escorrega, encaixa-se
perfeitamente na boca

Porquê escolher o aspirador 
nasal para bebé Rhinophar® ?
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O aspirador nasal Rhinophar® é a solução ideal para todos 
aqueles que desejam aspirar o seu bebé de forma eficaz, 
com um sistema eficiente e ergonómico. Oferece uma 
ergonomia de utilização máxima e o seu filtro de elevada 
performance substitui-se facilmente a cada utilização, 
garantindo as melhores condições de higiene.
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Ficha técnica :
 Disponível em farmácias e 

parafarmácias/áreas saúde.

 O aspirador nasal para bebé 
Rhinophar® é vendido com 3 filtros.

 Os filtros são vendidos separadamente 
em embalagens de 10 filtros + 1 adaptador 
nasal. 

Como utilizar o aspirador nasal para bebé Rhinophar® ?

Colocar um filtro, com ajuda da sua
lingueta, no restervatório do aspirador 
nasal.

Repetir o procedimento para a outra 
narina do bebé.

Deitar o bebé de costas e administrar 
soro fisiológico nas suas narinas.

Abrir o aspirador nasal e retirar o filtro 
com a ajuda da lingueta.

Colocar o adaptador bucal na boca e 
posicionar o adaptador nasal na narina 
do bebé. Aspirar.

Deitar fora o filtro usado. Lavar o
adaptador nasal e o reservatório com 
água com sabão após cada utilização.
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Não esterilizar a quente. Os filtros são de utilização única.

 Mais Conforto: as dimensões do adaptador nasal garantem um maior 
conforto para o bebé aquando da sua introdução no nariz. A sua 
textura suave evita ferir as narinas.
 Mais Higiene: o filtro inovador Rhinophar®
substitui-se facilmente a cada aspiração nasal,
proporcionando uma higiene perfeita. Já não é
preciso tocar com os dedos no muco: ele retira-se
de forma simples graças à respetiva lingueta, o que
evita sujar as mãos.

 Maior Eficiência: a tecnologia de filtração Rhinophar® 
garante uma aspiração nasal altamente eficaz. O muco é retirado sem forçar a aspiração. Permanece 
depositado no reservatório sem possibilidade de retorno para o nariz do bebé.

 Maior ergonomia: o adaptador bocal com entalhe não desliza e mantém-se perfeitamente na boca.

A mãe fica com uma mão livre para o bebé. O reservatório transparente permite controlar facilmente a

eficácia da aspiração nasal.

 Fabricado em França - sem bisfenol - sem ftalato.

Distribuído em Portugal por: 
Innophar, Lda. Est. de Sto. Estêvão, 

s/n, Edif. A Fábrica, P0 E1, 3515-146 Viseu 
www.innophar.comgeral@innophar.com 

TM: 968162950

Rhinophar® aspirador nasal para bebé: CNP 6305011
Rhinophar® filtros descartáveis 10 unidades: CNP 6256800
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  www.rhinophar.com

Rhinophar® Aspirador Nasal para bebé e Rhinophar® Recargas: especialmente desenvolvidos para eliminar as secreções nasais que incomodam o bebé. A aspiração nasal é 
recomendada sempre que o bebé tiver o nariz obstruído, tantas vezes quantas as necessárias. Dispositivos médicos. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utili-
zação e em caso de dúvidas fale com o seu farmacêutico.
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