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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1.NOME DO MEDICAMENTO 
 
Bisolspray Nebulicina Adulto 0,5 mg/ml solução para pulverização nasal 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA 
 
Cada ml de solução para pulverização nasal contém 0,5 mg de cloridrato de oximetazolina 
 
Excipiente(s) com efeito conhecido: 
Solução de sorbitol a 70 %  (E420) - 57,143 mg/ml 
Cloreto de benzalcónio - 0,222 mg/ml 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução para pulverização nasal. 
 
Solução transparente, quase incolor, livre de partículas em suspensão. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1. Indicações terapêuticas 
 
Alívio sintomático da congestão nasal. 

 
 

4.2. Posologia e modo de administração 
 
Posologia  
Adultos e crianças com mais de 12 anos:  
2 nebulizações em cada fossa nasal, 2 vezes ao dia.  
 
Modo de administração 

Introduzir a cânula em cada uma das fossas nasais, apertar a embalagem de forma enérgica e 
rápida e retirar sem ter diminuído a pressão. 
 
4.3. Contraindicações 

 
Bisolspray Nebulicina Adulto não deve ser administrado em caso de: 
− Rinite seca. 
− Crianças com idade inferior a 6 anos. 
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− Hipersensibilidade à oximetazolina ou outros descongestionantes nasais 
adrenérgicos ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1. 

− Glaucoma de ângulo estreito. 
 

4.4. Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Em casos muito raros, o medicamento aumenta os sintomas de congestão nasal, em vez de os 
diminuir. Se isto acontecer, o médico deve ser consultado. 
 
Não usar por mais de três dias seguidos, sem prescrição médica. 
Se sofre de diabetes, hipertensão arterial, transtornos cardíacos, hipertiroidismo, consulte o 
seu médico antes de utilizar de Bisolspray Nebulicina Adulto. 
 
A dose recomendada não deve ser excedida. 
 
Se ocorrerem insónias, o que é muito raro, deve-se procurar evitar usar o uso de Bisolspray 
Nebulicina Adulto antes de deitar. 
 
O uso do nebulizador ou do conta-gotas por mais do que uma pessoa, pode dar lugar a 
contágios. 
 
Este medicamento contém cloreto de benzalcónio como conservante que pode causar 
tumefacção da mucosa nasal, especialmente quando utilizado durante longos períodos de 
tempo. Caso se suspeite da ocorrência desta reacção (congestão nasal persistente), deverá se 
possível ser considerada a utilização de um medicamento para uso nasal semelhante mas que 
não contenha cloreto de benzalcónio. Se este tipo de medicamentos não se encontrarem 
disponíveis sem conservante a utilização de outra forma farmacêutica alternativa deverá ser 
considerada. 
 
Este medicamento contém solução de sorbitol a 70 % (E420). Doentes com problemas 
hereditários raros de intolerância à frutose não devem tomar este medicamento. 
 
4.5. Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Não administrar conjuntamente com inbidores da monoaminooxidase (IMAO), 
antidepressivos tricíclicos e broncodilatadores adrenérgicos. 

 
4.6. Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
A administração de Bisolspray Nebulicina Adulto deve ser evitada durante a gravidez. 
 
4.7. Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não está descrito qualquer efeito deste medicamento sobre a capacidade de condução e 
utilização de máquinas. 

 
 
4.8. Efeitos indesejáveis 
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Estão descritos efeitos secundários ligeiros ocasionais, tais como ardor, secura da mucosa 
nasal ou espirro. 
Em caso de doses excessivas, podem aparecer os seguintes sintomas: cefaleias, tremores, 
insónias, suores excessivos, palpitações e nervosismo. 
Estes sintomas desaparecem rapidamente ao reduzir a dose ou suprimir o tratamento. 
O uso excessivo ou contínuo pode dar lugar a uma congestão nasal rebound provocada pelo 
próprio fármaco. 

 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é 
importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco 
do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas 
de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.: 
 
INFARMED, I.P. 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 71 40 
Fax: + 351 21 798 73 97 
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 

 
4.9. Sobredosagem 
 
Sintomas 
Com doses elevadas ou em caso de ingestão acidental, podem aparecer sinais de absorção 
sistémica: cefaleias, tremores, insónia, sudação excessiva, palpitações, nervosismo. 
 
Tratamento 
O doente deve dirigir-se ao centro hospitalar mais próximo, indicando o produto e a 
quantidade ingerida. 
 

 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1. Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 14.1.1 - Medicamentos usados em afeções otorrinolaringológicas, 
Produtos para aplicação nasal, Descongestionantes, código ATC R01AA05 
 
O efeito simpaticomimético da oximetazolina determina uma vasoconstrição das arteriolas da 
mucosa nasal, produzindo um efeito descongestionante prolongado. Poucos minutos após a 
aplicação de uma dose simples, produz-se uma melhoria da congestão nasal que permanece 
durante 12 horas. 
 
 
5.2. Propriedades farmacocinéticas 
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Estudos efetuados em animais com oximetazolina reativa indicaram que a relação de 
absorção sistémica dapois da aplicação nasal é demasiado lenta para alcançar níveis 
farmacológicos no plasma. 
Estudos duplamente cegos em adultos saudáveis revelaram que 1,8 mg de oximetazolina 
administrada por via oral (equivalente a 3.6 ml da solução a 0.05%), é a dose oral mínima que 
produz algum efeito medível sobre o sistema cardíaco. 
As alterações não específicas nos ECG, não são acompanhadas de modificações da pressão 
arterial nem do ritmo cardíaco. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Os dados pré-clínicos relativos ao cloreto de oximetazolina não revelaram riscos especiais 
para o ser humano com base nos estudos convencionais de toxicidade de dose única e de dose 
repetida, genotoxicidade, toxicidade reprodutiva e no desenvolvimento. 
Não foi testada a carcinogenicidade da solução para pulverização nasal. 
 
Os dados pré-clínicos demonstraram que o cloreto de benzalcónio provoca efeitos tóxicos a 
nível ciliar, dependentes da concentração e duração da exposição, incluindo imobilidade 
irreversível, assim como alterações histopatológicas na mucosa nasal. 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Glicina 
Solução de sorbitol a 70% (E420) 
Cloreto de benzalcónio 
Ácido clorídrico concentrado (para ajuste de pH) 
Água purificada. 
 
6.2. Incompatibilidades 
 
Não descrito 

 
6.3. Prazo de validade 
 
3 anos 
 
6.4. Precauções especiais de conservação 
 
Conservar a temperatura inferior a 30 ºC. 
Conservar na embalagem de origem para proteger da luz. 

 
6.5. Natureza e conteúdo do recipiente  
 
Frasco de vidro tipo I com bomba nebulizadora. 
 
6.6. Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
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Não existem requisitos especiais para a eliminação. 
 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com 
as exigências locais. 

 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
Boehringer Ingelheim, Lda 
Av. de Pádua, 11 
1800-294 Lisboa  
Portugal 
 
 
8. NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Nº de registo: 3574597 – 10 ml, solução para pulverização nasal, 0,5 mg/ml frasco de vidro 
tipo I  
Nº de registo: 3574589 – 10 ml, solução para pulverização nasal, 0,5 mg/ml frasco de vidro 
tipo I 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 11 de maio de 2001 
Data da última renovação: 28 de outubro de 2014 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 


