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Dragi părinți,

Sezonul rece este perioada în care infecţiile respiratorii sunt foarte frecvente, mai ales în rândul 
copiilor. Însă trebuie să ştim că episoadele de răceală şi virozele sunt absolut normale şi fac parte 
din procesul de antrenare a imunităţii copilului. Un copil cu imunitate normală poate prezenta în 
medie 6-7 episoade de răceli sau viroze într-un an, uneori chiar mai mult.

Cum viruşii sunt peste tot şi copiii nu pot sta izolaţi de restul lumii, infecţiile respiratorii vor face 
parte din primii ani de viaţă ai copilului. Infecţiile respiratorii sunt localizate cel mai des la nivelul 
căilor superioare.  Simptomele sunt uşor de identificat: iniţial copilului i se înfundă nasul, apoi 
încep să curgă secreţii apoase, care uneori se transformă în secreţii purulente. Poate să apară 
tusea şi febra.

Pentru tratarea şi ameliorarea simptomelor, NASALKID poate fi folosit atât de adulţi cât şi de 
copii începând cu vârsta de 1 an. 

NASALKID® este un spray nazal cu Acid Hialuronic 0,2% în soluţie salină, indicat în situaţii care 
necesită toaletarea sau îndepărtarea secreţiilor nazale şi, la nevoie, hidratarea mucoasei nazale 
modificate de cauze diferite, de exemplu: rinită gripală, alergii, uscăciunea nărilor după intervenţii 
chirurgicale, aer condiţionat sau tratamente medicamentoase. 

Ce mai putem face, ca părinţi, este să îi iubim, să le oferim experienţe noi necesare dezvoltării 
fizice şi emoţionale, să ne bucurăm de fiecare anotimp, indiferent de temperatura de afară, să 
fim alături de ei în momentele bune şi mai puţin bune.

Dr. Emanuela Beatrice Blajut
medic specialist pediatru
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CE ROL ARE NASUL ÎN PROTECȚIA ORGANISMULUI?

Știați că...
Nasul este cel mai performant filtru din 
lume. Nasul are capacitatea incredibilă 
de a filtra nu doar praf, polen și toxine, 
dar mai ales microbi.

Aerul pe care îl respirăm conține, pe lângă 
oxigen și dioxid de carbon, tot felul de alte 
substanțe: praf, poluanți, fum, bacterii, virusuri, 
paraziți și diverse alte particule pe care nu le 
vedem, dar care ne pot afecta sănătatea, însă 
în mod special pot afecta sănătatea copiilor. 
Nasul este așadar cel care se ocupă să curețe 
aerul pe care îl inhalăm.

Ca urmare a infecţiilor sau inflamaţiilor, nasul 
poate produce mai mult mucus, ceea ce duce 
la simptome precum:

Secrețiile nazale (rinoreea) pot să apară ca 
urmare a afectării nasului în urma unor boli 
relativ frecvente, precum răceala și gripa, ori 
ca manifestare în cazul unei alergii.

Care sunt cele mai frecvente cauze ale 
apariției secrețiilor nazale?

nas înfundat

alergia la praf, polen, păr de animale
infecții virale (răcelile, gripa)
infecții bacteriene
aerul uscat

secreţii nazale
tuse
strănut

Mucusul mai are un rol important: umezeşte 
aerul pe care îl inspirăm şi previne uscarea 
mucoasei nazale.

Mucoasa nazală este formată din celule 
speciale care posedă niște perișori (cili) și care 
au rolul de a captura impuritățile și microbii. 
Acestea sunt adunate în mucusul format în 
nas, care apoi este împins treptat spre gât și 
înghițit periodic, fără ca noi să conștientizăm. 
În stomac, o mare parte din microbi sunt 
distruși.

?
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În funcție de culoarea secrețiilor nazale, putem identifica mai ușor cauza atunci când copiii se 
îmbolnăvesc. Iată ce indică fiecare culoare!

Secreţii nazale transparente

Secreţii nazale albe

Secreţii nazale galbene

Secreții nazale verzi

Secreții nazale roz sau roșii

Secreții nazale maro sau negre

Lubrifiază mucoasa nazală și o curăță de 
microbi. Dacă devin tot mai abundente, 
ar putea fi semnul unei răceli sau al unei 
alergii.

Apar atunci când căile nazale sunt iritate 
sau copilul este răcit.

Apar atunci când sistemul imunitar 
luptă împotriva unei bacterii sau a 
unui virus, deci în cazurile în care copiii 
sunt afectați de răceală, gripă sau alte 
patologii respiratorii.

Apar atunci când organismul luptă cu 
toate puterile să se apere de microbi. 
Pot semnifica o infecție bacteriană, deci 
mergi cu copilul la medic. 

Apar în urma lezării vaselor de sânge 
din nas, ca urmare a unor alergii sau 
infecții. 

Apar atunci când sângele din căile 
nazale se usucă sau din cauza prafului 
sau toxinelor din aer, ori din cauza unor 
infecții cu fungi.

Tip de secreții Semnificația
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Iarna, corpul produce mai mult mucus 
decât în alt anotimp, fiindcă pompează 
mai mult sânge înspre nas pentru a preveni 
pătrunderea aerului rece în plămâni.?

Nasul înfundat (congestia nazală) este o 
altă problemă frecventă și deranjantă în 
cazul copiilor, cărora le afectează respirația 
normală și împiedică hrănirea cu ușurință 
(copiii sunt nevoiți să respire pe guriță).

Congestia apare din cauză că vasele de sânge 
sunt umflate în exces cu lichid.

Când apare frecvent congestia nazală în 
cazul copiilor?

rinite
sinuzite
aerul uscat
alergii la praf, polen, mucegai, păr de
animale
strănut

Secrețiile nazale și nasul înfundat îi determină 
pe cei mici să fie irascibili, să își piardă pofta 
de mâncare, să obosească mai repede și să își 
piardă interesul pentru joacă.

Oferă-i copilului cât mai multe lichide, 
mai ales lapte matern dacă este încă 
bebeluș.
Folosește un umidificator pentru 
camera în care doarme sau se joacă.
Lasă dușul să curgă și să formeze 
aburi atunci când îi faci baie copilului. 
Poți adăuga și sare de mare în apa 
caldă.
Folosește o soluție salină cu acid 
hialuronic pentru a-i desfunda nasul și 
hidrata mucoasa nazală.!Sfaturi pentru părinți

Știați că...
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RINITELE -  CELE MAI FRECVENTE AFECȚIUNI ALE 
COPIILOR

Rinita este o inflamație a mucoasei nazale 
care se manifestă prin congestie nazală și 
secreții (rinoree), uneori chiar senzație de 
mâncărime sau durere.

Cauze:

Cauze:

Virusuri

Polen, praf, acarieni, mucegai, penele și părul 
animalelor

Secreții nazale, congestie nazală (durata până 
la 2 săptămâni), febră ușoară (până la 4 zile), 
tuse (până la 3 săptămâni).

Secreții nazale, congestie, strănut, mâncărimi 
la nivelul nasului, înroșirea ochilor, tuse iritantă.

Răcelile pot duce uneori la complicații precum 
sinuzita, inflamații la nivelul urechilor (otite) și al 
plămânilor (pneumonii), dar cel mai adesea la 
nivelul gâtului (faringite, amigdalite).

Curățarea mucozităților este foarte importantă 
în cazul copiilor.

Dacă simptomele de răceala nu se ameliorează 
în 7-14 zile sau se agravează în această 
perioadă, este bine să duceți copilul la medic 
pentru a elimina riscul unei infecții bacteriene.

Răceala nu are un tratament specific, ci se 
vindecă în 7-14 zile. Pot fi însă ameliorate 
anumite simptome: congestia nazală se poate 
trata cu soluție salină cu acid hialuronic.

Evitarea contactului cu factorul alergen este cea 
mai bună soluție, dar nu este mereu posibilă 
(polenul din aer nu se poate evita). Se pot folosi 
medicamente (antihistaminice) care previn 
reacțiile alergice si este indicată hidratarea 
mucoasei nazale pentru menținerea funcțiilor 
sale.

Simptome:

Simptome:

Tratament:

Tratament:

Cauze
Virusuri si bacterii

Alergeni

Medicamente

RINITĂ ACUTĂ (RĂCEALĂ)

RINITĂ ALERGICĂ

În medie, copiii de la 6 luni pana la 7 ani sunt 
afectați de 6-8 răceli pe an?? Știați că...



7

Cauze:
Exces în utilizarea de medicamente vasoconstrictoare 
nazale (efedrină, fenilefrină, nafazolină, oximetazolină, 
xilometazolină...)

Acidul hialuronic este un compus principal al 
organismului cu rol în reținerea apei în țesutul 
conjunctiv, piele si organe.

Verificați totdeauna ce conține preparatul 
ce îl administrați copilului dumneavoastră!

Congestie nazală

Se recomandă folosirea limitată a medicamentelor 
ce conțin substanțe cu efect vasoconstrictor  și 
alegerea unui tratament ce nu creează dependență.

De asemenea, este un hidratant biologic fiindcă 
atrage și reține de până la 1000 de ori greutatea 
sa în apă, formând molecule de mari dimensiuni, 
vâscoase și rezistente la compresie.

NASALKID® este un spray nasal cu acid hialuronic 
0,2% în soluție salină care ajută la refacerea și 
hidratarea mucoasei nazale în situații în care 
aceasta este uscată sau afectată.

Acid
hialuronic + =

Alți factori care favorizează apariția congestiei 
nazale sunt deviația de sept nazal, polipi, 
disfuncții ale glandei tiroide.

Simptome:

Tratament:

RINITA  MEDICAMENTOASĂ

Până la 40% din copii suferă de rinită alergică? 
Dacă un părinte are rinită alergică, sunt șanse 
mult mai mari să aibă și copiii din cauza unei 
predispoziții genetice. 

Acidul hialuronic este prezent în mod natural 
în toate organismele vii, în spațiile dintre 
celulele care compun țesuturile corpului.

?
?

Soluție
salină

NASALKID

Știați că...

Știați că...
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Eficiență acidului hialuronic la copiii cu infecții 
recurente ale căilor respiratorii a fost deja 
studiată și demonstrată. S-a observat astfel 
o imbunătățire la nivelul mucoasei nazale, 
mai precis a cililor care se ocupă cu filtrarea 
aerului și a substanțelor componente din aer.

1

2

3

4

5

6

NASALKID® spray nazal, soluție 
salină este un dispozitiv medical 
care poate fi utilizat de adulți și 
copii începând cu vârsta de 1 an.
NASALKID® este  indicat în situații 
care necesită toaletarea sau 
îndepărtarea secrețiilor nazale și 
la nevoie, hidratarea mucoasei 
nazale modificate de cauze 
diferite, precum: rinite acute 
(răceli), gripe, alergii, uscăciunea 

nărilor după intervenții chirurgicale, aer condiționat 
sau tratamente medicamentoase.

Agită și îndepărtează capacul de protecție

Introdu cu blândețe vârful într-o nară

Apasă capătul pulverizatorului pentru
a pulveriza produsul

Curăță vârful cu apă și săpun, clătește, 
usucă și reașează capacul de protecție

Lasă să se scurgă excesul de soluție, apoi 
sufla nasul.

Repetă la cealaltă nară

NASALKID® spray nazal conține 20ml acid 
hialuronic 0,2% in soluție salină 0,9%.

În cazul copiilor bolnavi de rinite alergice, 
adăugarea acidului hialuronic la corticosteroizi 
și substanțe antihistaminice (necesare pentru 
tratamentul alergiei) reduce strănutul, 
secrețiile nazale si congestia nazală din prima 
lună de tratament.

Se aplică 1-2 pulverizări în fiecare nară, de mai multe 
ori pe zi.

Cele mai importante studii legate de eficiența 
acidului hialuronic arată o legătură clară 
între această substanță și decongestionarea 
nazală:

EFICIENȚA TRATAMENTULUI

INDICAȚII DE TRATAMENT

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ATENȚIONĂRI

Cum ajută acidul hialuronic în cazul unor 
afecțiuni ale căilor respiratorii superioare?

Are un rol antiinflamator, participând 
în procesul de apărare a organismului 
împotriva microbilor

Din motive de igienă și pentru a evita 
răspândirea agenților patogeni, acest 
flacon nu trebuie utilizat de mai mult 
de o singură persoană.

Ca o măsură de precauție, este 
recomandabil să nu utilizezi dispozitivul 
medical în caz de alergie cunoscută 
sau suspectată la acid hialuronic sau 
la oricare dintre componentele acestui 
dispozitiv medical.

Reglează tonusul vaselor de sânge, 
ajutând la scăderea congestiei mucoasei
Susține funcționarea normală a mucoasei, 
fiind implicat în funcția glandelor ce 
produc mucusul.
Ajută la refacerea mucoasei nazale.

Effects of Sodium Hyaluronate in Children 
with Recurrent Upper Respiratory Tract 
Infections: Results of a Randomised 
Controlled Study (2013)

Intranasal sodium hyaluronate on the 
nasal cytology of patients with allergic 
and nonallergic rhinitis (2013)
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CUM CONVINGEM COPIII MICI SĂ ACCEPTE TRATAMENTUL?

Atunci când copiii au nasul înfundat sau au 
secreții nazale abundente, părinții întâmpină 
deseori refuzul acestora de a li se curăța 
nasul, de a li se aspira mucozitățile sau de a 
accepta masca pentru aerosoli.

Dispozitivul medical NASALKID de curățare 
și hidratare a mucoasei nazale are o formă 
specială iar soluția salină cu acid hialuronic 
este pulverizată în nas, însă chiar și în aceste 
condiții pot fi copii care nu îl acceptă.

Iată câteva idei pentru a-l convinge pe cel mic 
să permită folosirea dispozitivului.

Joacă-te de-a doctorul și pacientul 
și încurajează copilul să îți pună 
dispozitivul la nas ( folosește un 
flacon pentru tine, alt flacon pentru 
copil)
Tratează, în joacă, păpușica sau 
animăluțul preferat al copilului cu 
dispozitivul  medical, arătând bucuria 
că păpușa poate „să respire”, la 
finalul jocului.
Vorbește-i copilului despre ce 
urmează să se întâmple, arătându-i 
înainte cum funcționează dispozitivul.
Nu forța copilul, ci înarmează-te 
cu răbdare, fiindcă o experiență 
traumatizantă va duce la refuz în viitor.
Dacă bebelușul este micuț, îl poți înfășa 
temporar într-o păturică pentru a-i ține 
mâinile lângă corp.
Copiii mai mari preferă să vadă ce li se 
întâmplă, așa că poate fi o idee bună să 
îi oferi o oglindă în care să se privească 
în timp ce îi cureți nasul.
Lipește abțibilduri pe dispozitivul medical 
și găsește-i o denumire amuzantă sau 
inventează o poveste inedită despre el. 

!Sfaturi pentru părinți
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INTREBĂRI FRECVENTE ȘI RĂSPUNSURI

FAQCând sunt secrețiile nazale un motiv de 
îngrijorare?

Când este congestia nazală un motiv de 
îngrijorare?

NASALKID®  are efecte adverse?

Cum este obținut acidul hialuronic? 

Care este termenul de valabilitate și cum se 
păstrează?

Secrețiile nazale sunt specifice răcelilor, mai 
ales că cei mici se îmbolnăvesc frecvent în 
primii ani de viață, ori când sunt încluși în 
colectivitate. Dacă totuși secrețiile nazale 
persistă mai mult de 2 săptămâni sau dacă 
au culoarea verde, roșie sau maronie,  ori au 
un miros ciudat, trebuie consultat medicul 
specialist.

Atunci când bebelușul este mai mic de 2 
luni și are febră, ori când bebelușul prezintă 
dificultăți în a respira. Un copil care acuză 
dureri în gât sau care are astm,  trebuie să fie 
consultat de urgență.

Dispozitivul medical nu are efecte adverse, 
dar nu trebuie utilizat în exces, ci doar de 
câteva ori / zi.

Sursa de acid hialuronic nu este de origine 
animală, este obținut prin fermentație 
bacteriană.

Dispozitivul se păstrează în loc răcoros și 
uscat. După deschidere, flaconul mai poate fi 
utilizat o singură lună, apoi trebuie aruncat. Nu 
utiliza produsul după data expirării indicată pe 
cutie și flacon. 

Flaconul Nasalkid nu se lasă la îndemâna 
copiilor.

În fiecare zi copilul tau explorează tot este nou și interesant în 
lumea din jurul lui. Simțurile sale sunt aliatul numărul 1 in fiecare 
aventură.

Mirosul este unul din simțurile ce ii permite să interacționeze 
cu mediul înconjurător în cele mai variate ipostaze, iar un nas 
înfundat este un obstacol în aventurile de zi cu zi.

Fii alături de el și ajută-l să Descopere Lumea

Puf cu
Puf!




