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Filtrair® Prevent não contém nenhuma substância 
com ação farmacológica.
Filtrair® Prevent tem um bom perfil de segurança.
Filtrair® Prevent não causa sonolência.

Como Filtrair® Prevent funciona?
Filtrair® Prevent é um spray nasal em pó.
O pó cria uma barreira para proteger de antígenos/
alérgenos transportados pelo ar e pela poluição.
Essa proteção da mucosa nasal evita o início da reação 
alérgica (liberação de substâncias inflamatórias como
a histamina e Ig-E), o que por sua vez, impede os 
sintomas desagradáveis das alergias.

A ação do Filtrair® Prevent de 3 a 6 minutos foi 
comprovada através de estudos clínicos.

Como usar Filtrair® Prevent?
O Filtrair® Prevent tem que ser aplicado 2 a 3 
vezes por dia para manter uma barreira eficaz. O 
Filtrair® Prevent pode durar 6 horas por aplicação. 
Se a exposição acontecer com maior frequência, ele 
pode ser usado com frequência maior a critério do 
profissional de saúde.
A frequência do uso de Filtrair® Prevent pode ser 
afetada pela proximidade dos alérgenos e de acordo 
com a gravidade da alergia do paciente.
Lembre-se de usar Filtrair® Prevent antes do início 
dos sintomas.

 
Passo 1:
Assoe seu nariz.

Passo 2:
Remova a tampa e agite o frasco 
lateralmente.

Filtrair® Prevent
800 mg
Composição: Celulose em pó natural inerte e pó de 
hortelã.
Barreira contra Antígenos e Alérgenos causadores 
de Rinite Alérgica.

Filtrair® Prevent é um spray nasal em pó que 
se transforma em película protetora, criando uma 
barreira para proteger a mucosa nasal dos antígenos 
e alérgenos transportados pelo ar e poluição, 
capazes de provocar sintomas da rinite alérgica 
como espirros, coriza e congestão nasal.

Quando devo usar Filtrair® Prevent?
Filtrair® Prevent é um spray nasal em pó que se 
transforma em uma película protetora, criando uma 
barreira para proteger a mucosa nasal dos alérgenos 
transportados pelo ar e pela poluição.
Portanto, é um tratamento preventivo na luta contra 
as alergias - devendo ser utilizado antes de entrar 
em contato com alérgenos, para evitar que estes se 
instalem na mucosa nasal e deem início à resposta 
alérgica. Está clinicamente comprovado que o 
Filtrair® Prevent reduz os espirros, a coriza e a 
congestão nasal em pacientes com rinite alérgica 
leve a moderada.

O Filtrair® Prevent tem que ser aplicado 2 a 3 
vezes por dia para manter uma barreira eficaz. O 
Filtrair® Prevent pode durar 6 horas por aplicação. 
Se a exposição acontecer com maior frequência, ele 
pode ser usado com frequência maior.

Se for necessário o uso concomitante de outro 
spray nasal, Filtrair® Prevent deve ser reaplicado 
posteriormente, para que a barreira criada não seja 
afetada.
Filtrair® Prevent pode ser usado associado a 
outros medicamentos, como parte de uma terapia 
combinada contra as alergias.

Quem pode usar Filtrair® Prevent?
Filtrair® Prevent pode ser usado em adultos e 
crianças acima de 18 meses. Podendo ser usado 
também em mulheres grávidas e lactantes.
Manter fora do alcance das crianças.

Inalar para formar 
a película protetora

Spray Nasal Película protetora 
contra antígenos /
alérgenos e poluição 
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Passo 3:
Administre um spray de teste para 
medir a pressão necessária para uma 
dose ideal, que é uma nuvem de pó 
de 10 a 15cm. Se você achar o frasco 

muito duro para pressionar com apenas uma mão, 
use as duas mãos (depois que já estiver no tratamento 
com o Filtrair® Prevent, o spray de teste não é mais 
necessário).

Passo 4:
Coloque o bico do frasco dentro do 
nariz e aplique de 1 a 2 sprays em cada 
narina. Inale gentilmente ao pressionar, 
mas não inale profundamente.

 
Passo 5:
Aplique novamente toda vez que 
assoar seu nariz.

Durante o primeiro uso, você pode sentir um 
formigamento ou sensação de queimação no nariz 
ou espirros leves. Esta é uma sensação transitória 
que desaparece à medida que você se acostuma a 
usar Filtrair® Prevent. Você também pode sentir 
alguma forma de irritação, especialmente se as 
suas membranas nasais já estiverem inflamadas 
ou irritadas, esta sensação vai desaparecer 
rapidamente.
Algumas pessoas podem sentir uma leve sensação 
de nariz entupido, isso é normal e é a sensação da 
barreira criada pelo Filtrair® Prevent.
Se sentir algum desconforto após a aplicação 
consulte o seu médico.
Se for necessário o uso concomitante de outro 
spray nasal, Filtrair® Prevent deve ser reaplicado 
posteriormente, para que a barreira criada não seja 
afetada.

Se Filtrair® Prevent não aliviar adequadamente 
seus sintomas, consulte seu médico sobre qual 
medicamento você pode tomar para complementar 
o seu tratamento contra as alergias.
Se você não usou este produto antes da reação 
alérgica, aguarde a sua resposta alérgica diminuir 
cerca de 30 minutos, depois tente novamente.
Leia atentamente as orientações acima e use 
Filtrair® Prevent seguindo as 5 etapas.

Como conservar Filtrair® Prevent:
Não molhe o frasco com água ou outros líquidos, 
pois isso pode entupir o frasco.
Sempre recoloque a tampa.

Armazenar em temperatura ambiente entre 15° e 
30°C em local seco e arejado.
Uma vez aberto, use dentro de 6 meses.
Não refrigerar ou congelar.

Contraindicações 
Não é adequado para crianças menores de 18 meses. 
Não use este produto se for sensível à celulose e/
ou hortelã. 
Evite contato com os olhos. 
Se o pó entrar em contato com os olhos, lave com 
água. 
Evite o contato com feridas abertas. 
Para evitar contaminação, não recomendamos a 
utilização deste produto por mais de uma pessoa.
Pouquíssimos casos de reações alérgicas a este 
produto foram relatados. Os relatos mínimos 
recebidos foram nariz entupido, nariz escorrendo, 
espirros e dor de garganta. Se você apresentar 
reações mais severas do que essas, o uso do produto 
deve ser descontinuado imediatamente e se os 
sintomas persistirem, consulte o seu médico. 
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