
 

SÓ-SORO infantil 
cloreto de sódio 
 
IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 
Fluidificante e descongestionante nasal 
 
APRESENTAÇÃO 
SÓ-SORO infantil é uma solução nasal de cloreto de sódio 9 mg/mL (0,9%) em frasco contendo 30 mL, acompanhado de conta-
gotas. 
 
USO PEDIÁTRICO  
USO NASAL 
 
COMPOSIÇÃO 
Cada mL da solução contém: 
cloreto de sódio ............................................................................................................................................................................ 9,0 mg 
excipiente q.s.p. .............................................................................................................................................................................. 1 mL 
(água purificada e cloreto de benzalcônio 0,01% como conservante) 
 
INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
SÓ-SORO infantil é indicado como fluidificante e descongestionante nasal. 
 
COMO SÓ-SORO INFANTIL FUNCIONA? 
SÓ-SORO infantil atua como descongestionante do nariz ao diluir secreções nasais que podem aparecer na presença de resfriados, 
rinites (inflamação da mucosa nasal) e rinossinusites (inflamação da mucosa do nariz e dos seios nasais). SÓ-SORO infantil age na 
umidificação da mucosa e nas secreções nasais, promovendo a retirada de partículas infecciosas, muco e microrganismos. Promove 
a limpeza nasal, contribuindo para a saúde da criança.1,2,3,4 

 

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIA 
Para manter a higienização e evitar a disseminação de infecção é recomendado o uso individual deste produto. 
SÓ-SORO infantil não deve ser utilizado por pacientes com antecedentes de hipersensibilidade dos componentes da fórmula. Não 
deve ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade ao cloreto de benzalcônio. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE COMO CONSERVAR SÓ-SORO INFANTIL 
SÓ-SORO infantil deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 a 30ºC). Proteger da luz. 

SÓ-SORO infantil apresenta-se na forma de solução líquida, incolor e inodora. 

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no 
aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. 

Prazo de validade e lote 

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. 

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. 

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 
 
MODO DE USO 
Aplicar a solução em cada narina conforme a necessidade.  
 
Informações sobre o manuseio do frasco de SÓ-SORO Infantil antes e após o uso:  
1- Encaixe a borracha de sucção no conta-gotas; 
2- Retire a tampa de plástico do frasco de SÓ-SORO infantil;                                         
3 - Aspire o líquido, pressionando a parte superior da borracha do conta-gotas; 
4 - Em seguida, pingue o SÓ-SORO infantil nas narinas conforme necessidade. Evite tocar o conta-gotas nas narinas. 
 



 

 
Observação: Para facilitar a aplicação posicione a cabeça levemente para trás, conforme a imagem.  
 
Após o uso, feche o frasco de SÓ-SORO infantil colocando a tampa plástica removida ao abrir. Guarde o conta-gotas para o 
próximo uso. 
 
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não 
desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. 
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