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Apresentação:  

Você acaba de adquirir um produto Relaxmedic! 

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta produtos para 

proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz. 

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até 

produtos de higiene, fitness e beleza. 

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e 

de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido. 

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!  

 

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para 

operação e conservação do seu produto. Todas as informações contidas nesta seção são fornecidas 

para instruí-lo a evitar lesões a si mesmo e outras pessoas, bem como danos materiais. 

 

O Irrigador Nasal é livre de BPA conservante e seguro para o uso diário. Use de 1 a 2 vezes por dia. 

Use o Irrigador Nasal para reduzir o risco de sintomas da gripe, alergia e sinusite, incluindo: 

 Secura e alergia nasal 

 Pressão sinusal e congestão nasal 

 Sintomas nasais de gripe e resfriado 

 Irritação nasal proveniente de poeira, fumaça, pelos de animais, grama, pólen e fumaça 

 

 

IMPORTANTE 

Caro consumidor, 

 

É possível que no primeiro uso, seu irrigador nasal demore a expelir o soro fisiológico.  

 

Para resolver basta seguir as instruções abaixo: 

- Cubra com o dedo o orifício de saída; 

- Ligue o aparelho; 

- Em poucos segundos o soro começará a fluir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NASAL CLEAN RM-IN4545A 
 

 

1. CUIDADOS 

 

Leia todas as instruções antes de usar este aparelho. 

Atenção 

 Para evitar ferimentos, não use o Irrigador Nasal se a sua via nasal estiver completamente 

obstruída. 

 Para evitar ferimentos, não use este aparelho se você tiver uma infecção no ouvido ou estiver 

sofrendo pressão no ouvido. 

 Para evitar ferimentos, não use em crianças menores de 6 anos de idade.  

 Este aparelho não foi projetado para uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, 

sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham 

recebido supervisão ou instruções sobre o uso do produto por uma pessoa responsável pela sua 

segurança. 

 Para evitar ferimentos, não utilize este produto após uma cirurgia nasal ou sinusal. 

 Para evitar ferimentos, não use este produto se você tiver feridas abertas ou sangramento em 

suas vias nasais ou sinusais. 

 Use somente de acordo com estas instruções. Este aparelho foi projetado apenas para irrigação 

nasal. Não direcione a água para dentro do ouvido, sob a língua ou outras áreas delicadas. 

 Use com solução salina, até 240 ml, morna  

 Não utilize água quente acima de 40°C 

 Soro fisiológico é ideal para manter o nariz limpo e não possui efeito colateral.  

 Não use este produto se ele não estiver funcionando corretamente, se tiver sido derrubado ou 

danificado, ou caído em qualquer outro líquido. 

 Não mergulhe o aparelho na água ou qualquer outro líquido. 

 Para evitar ferimentos, não use enquanto estiver usando joias no nariz. 

 Não deixe cair objetos estranhos na mistura de solução salina. 

 Este aparelho não foi projetado para tratamento médico. 

 Este aparelho não possui fins terapêuticos e foi projetado apenas para uso doméstico, não 

profissional.  

 Crianças deverão ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto. 

 Mantenha o aparelho higienizado. Certifique-se de jogar fora a água contida dentro do 

reservatório e mantenha o aparelho ligado durante 2 a 3 segundos para drenar a água após o uso. 

Não fazer isso pode resultar em danos à sua saúde se usado sem mantê-lo higienizado devido à 

propagação de fungos e bactérias. Também pode resultar em mau cheiro e mau funcionamento. 
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2. LIMPEZA 

Há um risco de propagação de bactérias, por isso, lave bem e seque o irrigador nasal antes de 

guardar. 

Para guardar em uma bolsa ou objeto semelhante depois de usar o aparelho, enrole-o em uma 

toalha ou item semelhante para absorver o excesso de água. 

Para impedir a propagação de bactérias, tire o aparelho da bolsa ou objeto semelhante o mais 

rápido possível para secar. 

 

Bico macio 

Retire o bico macio do corpo do aparelho. 

Lave-o com água e seque-o com um pano. 

 

Corpo principal 

Mantenha o aparelho ligado por 2 ou 3 segundos até a água parar de sair. 

Retire a sujeira e limpe o aparelho com um pano umedecido com sabão líquido neutro e em seguida 

limpe com um pano seco. 

Limpe com um pano úmido se estiver muito sujo. 

Não limpe o aparelho com diluentes, benzina, álcool, etc. 

Fazer isso pode resultar em mau funcionamento, rachaduras ou descoloração das peças. 

Não lave com água quente acima de 50℃. 

Certifique-se de que a tampa do compartimento de pilhas esteja bem fechada. 

Não mergulhe o aparelho na água.  

Não lave o corpo principal do aparelho na máquina lava-louças. 

Seque depois de lavar com água.  

Retire as pilhas quando não for utilizar um aparelho por um longo período. 

 

Tubo de sucção de água 

Retire o tubo de sucção de água do aparelho. 

Lave-o com água e seque-o com um pano. 

Não dobre o tubo de sucção de água. 

Fazer isso poderia resultar em problemas tais como a interrupção no funcionamento do tubo de 

sucção da água. 

 

Reservatório 

  Não se esqueça de jogar fora a água contida dentro do reservatório. 

  Remova o reservatório e limpe-o bem com uma escova de garrafa e detergente. 

Enxágue com água e seque com um pano. 

Seque o reservatório quando não for usar o aparelho por um longo período. 

 

Use apenas detergente neutro. 

Nunca utilize diluentes, benzina ou álcool, pois isso pode causar mau funcionamento, rachaduras 

ou descoloração das peças. 
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3. DETALHES DO PRODUTO  

 
 

 

 

 

1. Bico macio      

2. Botão “On/Off” (“Ligar/Desligar”)  

3. Corpo principal      

4. Reservatório  

5.  Tampa do compartimento de pilha e pilhas (não inclusas) 

    

 

Para melhores resultados, faça a lavagem sinusal com o Irrigador Nasal de 1 a 2 vezes por dia. Utilize 

soro fisiológico ou solução caseira. Se a sua via nasal estiver completamente obstruída ou se você tiver 

uma infecção no ouvido ou estiver sofrendo pressão no ouvido, interrompa a lavagem nasal e consulte 

o seu médico. 
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3. FUNCIONAMENTO  

Poderá haver um pouco de líquido restante no interior do corpo principal do aparelho antes do uso 

(reservatório, tubo de sucção de água, etc.), esta é a água destilada remanescente que foi usada no 

teste de desempenho (fluxo de água) do aparelho para evitar problemas de saúde. 

 

 

Preparação do Irrigador Nasal para Uso 

1. Instale a ponta do bico macio (dois bicos estão inclusos)  

 

2. Alinhe o tanque azul com a posição desbloqueada na unidade principal e pressione juntos, girando 

o tanque azul até a posição fechada. Agite cuidadosamente para dissolver a mistura. 

 

3. De pé, na frente de uma pia, dobre-se para o seu nível de conforto e incline a cabeça para baixo. 

Coloque o bocal macio na sua narina, abra sua boca levemente. Pressione o botão azul de ligar / 

desligar até a solução começar a drenar da sua outra passagem nasal. Aconselha-se pelo menos 

120 ml de solução (aproximadamente 15 segundos) para limpar e hidratar para uma narina, 

depois suavemente o nariz para remover muco, bactérias e qualquer excesso de água do nariz. 

Repita no lado oposto da passagem nasal. Pare de pressionar o botão ligar / desligar se sentir 

desconforto, dor ou pressão durante a irrigação.   

 

4. Descarte toda a solução restante e limpe bem o bocal e o tanque de água azul com água de sabão 

após o uso 

 

Limpe muito bem o seu irrigador nasal antes de cada uso.   

 

 

SOLUÇÃO NASAL:  

- recomendamos o uso de soro fisiológico  

- você pode fazer sua própria solução nasal, misturando 500 ml de água filtrada e fervida, 1 colher de 

chá de sal e 1 colher de chá de bicarbonato de sódio.  

- o uso de água pura não é recomendado 

- o uso incorreto de solução podem irritar as mucosas nasais.  

 

4. AVISO 

Informações Sobre Pilhas 

 Coloque as pilhas corretamente, observando a polaridade. 

 Retire as pilhas gastas do corpo principal do aparelho e descarte-as adequadamente. 

 Retire as pilhas quando não for utilizar um aparelho por um longo período. 

 Não descarte as pilhas no fogo. 

Não desmontar 
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Nunca modifique o aparelho. Além disso, não desmonte nem tente consertar o aparelho por conta 

própria. 

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Fonte de Alimentação: 2 pilhas do tipo AA. 

Capacidade do reservatório: Aprox. 200 ml 

Dimensões: 21 x 8 x 5 cm 

Peso: 0,196 kg 

6. TERMOS DE GARANTIA  

 

Garantia: 12 meses, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro 

adquirente, sendo os 03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de 

garantia contratual, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado 

conforme orientações descritas no manual de instruções.  

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da 

existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do 

produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente 

informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e 

acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.  

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.  

A garantia perde o efeito caso:  

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual 

de instruções;  

- forem indicados sinais de violação e mau uso; 

- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou 

consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.  

 

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE 

PRODUTO.  

 

Atendimento ao consumidor: 

www.gruporelaxmedic.com.br 

suporte@gruporelaxmedic.com.br 

Tel.: (11) 3393-3688 


