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Carregando Pronto pela primeira vez

No primeiro uso, você precisará carregar Pronto 
com a mistura de óleos essenciais da seguinte 
forma:

1. Lave as mãos antes de retirar o
produto da embalagem.

2. Abra a Unidade de 
Recarga do Pronto e 
remova a tampa.

3. Coloque o inalador de 
vapor Pronto na sua 
posição de carga, como 
mostrado. Empurre 
suavemente o dispositivo 
para garantir que ele 
fi que bem fi rme na 
posição de carga com o 
difusor de aroma tocando 
o ponto de carga. Deixe 
de 30 segundos a dois 
minutos.

4. Retire o inalador de vapor 
e cubra imediatamente o 
ponto de recarga com
a tampa.

5. Insira o inalador de vapor do 
Pronto em seu nariz seguindo as instruções 
de ajuste e de uso apresentadas na próxima 
página.

Recarregando Pronto

Após o uso, limpe o Pronto e coloque-o na 
unidade de acondicionamento, na posição 
de não carga. Pouco antes de 
usá-lo:

1.    Destampe o ponto de recarga 
e coloque o Pronto na 
posição de recarga. Empurre 
suavemente o dispositivo para garantir que 
ele fi que bem fi rme na posição de carga 
com o
difusor de aroma tocando o ponto de carga.

2.  Deixe recarregando de 30 segundos a
2 minutos;

3.  Insira o Pronto em seu nariz e recoloque 
imediatamente a tampa no ponto de recarga.

INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

Pronto Sleep
Pronto Sleep é um inalador de vapor único 
que dilata suavemente o nariz e libera uma 
mistura suave de quatro óleos essenciais puros, 
tradicionalmente conhecidos, para ajudar você
a relaxar e a dormir melhor naturalmente.

Se você tiver difi culdade para dormir e 
permanecer dormindo, Pronto Sleep pode ser
o ideal para você.

Se os sintomas persistirem, converse com
seu profi ssional de saúde.

Pronto Clear
Pronto Clear é um inalador de vapor único 
que dilata suavemente o nariz e proporciona 
uma mistura suave de seis óleos essenciais 

puros, tradicionalmente conhecidos, por limpar 
naturalmente um nariz entupido. 

Se você tiver difi culdade para respirar pelo nariz 
devido a congestão, alergia, desvio de septo ou 
vias aéreas estreitas, Pronto Clear pode ser o 
ideal para você.

Se os sintomas persistirem, converse com seu 
profi ssional de saúde.

Inalador de vapor nasal
recarregável
Pronto é um inalador de vapor nasal recarregável. 
Ele vem com um estojo especialmente projetado 
para acondicionamento e recarga. PONTO DE

RECARGA

UNIDADE DE
ACONDICIONAMENTO

UNIDADE DE 
RECARGA

INALADOR DE 
VAPOR
EM POSIÇÃO
DE RECARGA

TAMPA DO
PONTO DE
RECARGA

Pronto é projetado para ser recarregado até 10 
vezes, com duração de até 8 horas por carga. 
Se você deixar o ponto de recarga descoberto 
por qualquer período de tempo, o número de 
recargas diminuirá.

Montagem e uso do 
Pronto

1.   Segure o difusor de 
aroma entre o seu dedo 
indicador e o polegar, 
com os anéis voltados para 
você e as pás voltadas para 
o lado contrário.

2.  Com delicadeza, coloque 
os anéis primeiro e 
incline o difusor para 
cima, até o topo do nariz, 
ao inseri-lo. O dispositivo 
foi projetado para seguir o 
ângulo natural dentro do 
nariz.

3.  O Pronto deve fi car 
colocado inteiramente 
dentro do nariz, com 
apenas o difusor de 
aroma à mostra e cruzando 
a ponta das narinas. Se o 
Pronto fi car pendurado, ele 
pode ser muito grande 
para o seu nariz.

4.  AJUSTE: Se o Pronto 
fi car solto ou se você 
desejar um fl uxo de ar 
maior, expanda suavemente 
os anéis, clicando suavemente 
nas
pás para fora. 

Se durante o ajuste o pino sair completamente, 
volte a inseri-lo suavemente para recriar o anel.

Limpeza do Pronto

Depois de usar Pronto, você deve lavar a parte 
que vai dentro do nariz com água morna e 
sabão, tomando o cuidado de não submergir 
ou molhar o difusor de aroma. É recomendado 

usar um pequeno recipiente preenchido até a 
metade com água morna e sabão.

1.  Proteja o difusor de aroma, 
cobrindo-o
com o dedo indicador e o 
polegar.

2.  Segure o Pronto de 
cabeça para baixo e 
mergulhe os anéis na 
solução com sabão e gire-o 
várias vezes.

3.  Esvazie o recipiente e o 
encha com água fresca, e 
repita os passos 1 e 2 para 
enxaguar o Pronto.

4.  Seque bem o Pronto, 
prestando atenção especial aos anéis 
e pinos de ajuste, antes de colocá-lo 
novamente na unidade de armazenamento 
na posição de não recarga. O ponto de 
recarga deve permanecer fechado até que 
você vá usar
o Pronto novamente.

5.  Lave as mãos caso algum óleo essencial 
tenha fi cado em seus dedos.

Materiais e Óleos

El inhalador de vapor Pronto está hecho 
de O inalador de vapor Pronto é fabricado 
com polímeros de grau médico e o inalador 
de vapor e a unidade de recarga não são 
fabricados com látex de borracha natural.

As misturas de óleo Pronto contêm 100% de 
óleos essenciais puros, sendo que:

1. Pronto Sleep contém Lavanda, Eucalipto, 
Valeriana e Árvore do Chá. 

2. Pronto Clear contém Hortelã-pimenta, 
Mentol, Limão, Eucalipto, Árvore do Chá
e Alecrim. 

Se você tem alergia ou sensibilidade a óleos 
essenciais, não use Pronto ou interrompa o 
uso se ocorrer reação.

Não use Pronto durante a gravidez.

INSTRUÇÕES
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 ATENÇÃO

• Utilize Pronto apenas como indicado.

• Não use se a embalagem estiver quebrada.

• Pronto é apenas para uso pessoal e não deve 
ser compartilhado com outras pessoas.

• Como Pronto contém óleos essenciais, não 
deve ser utilizado durante a gravidez.

• Pronto não deve ser utilizado para a 
administração de qualquer outra mistura de 
óleo, líquido ou medicamento.

• Pronto só é adequado para ser colocado 
no nariz.

• Não fume nem utilize um isqueiro a gás 
enquanto segura ou usa Pronto.

• Tenha cuidado ao dilatar as pás e não as 
dilate para além do comprimento do pino.

• Pronto não é adequado para crianças 
menores de 12 anos.

• Não use o dispositivo se este estiver 
danificado de alguma forma.

• Não parta intencionalmente o difusor para 
usar só metade do dilatador.

• Não desmonte intencionalmente a unidade 
de recarga.

• Não adicione outros líquidos ou óleos ao 
difusor ou ao ponto de recarga. 

• Se ocorrer irritação, interrompa o uso e 
consulte o seu médico.

• Não use durante a prática de esportes de 
contato, esportes aquáticos ou enquanto 
estiver nadando.

• Mantenha fora do alcance das crianças, 
contém peças pequenas.

• Pronto foi projetado para fornecer 10 cargas 
com duração de até 8 horas. 

• O perfume irá diminuir na sua intensidade ao 
longo do período de 8 horas. Ar condicionado 
e aquecimento podem afetar a intensidade do 
aroma durante o período de 8 horas.

• O tempo de recarga do seu dilatador nasal 
Pronto demora entre 30 segundos e dois 
minutos. As cargas iniciais levarão menos 
tempo e as cargas mais próximas do final 
da vida útil de Pronto podem demorar até 
dois minutos.

• Não use se o difusor Pronto ficar solto.

• cNão use se o ponto de recarga Pronto estiver 
em falta ou se estiver solto.

• Não use se o óleo da unidade de recarga 
estiver vazando.

• Evite a exposição prolongada à luz solar direta 
e ao calor.

• Quando o Pronto deixar de carregar, elimine 
a unidade de recarga e o dilatador nasal na 
caixa de resíduos normal.

• A embalagem de Pronto é reciclável.

Resolução de problemas e perguntas 
frequentes

Como o Pronto funciona? Pronto combina as 
vantagens de um dilatador nasal, para dilatar o 
nariz e melhorar o fluxo de ar, com a capacidade 
de fornecer os vapores das misturas de 
óleos essenciais puros, tradicionalmente 
reconhecidos, como benéficos para o sono ou 
para limpar o nariz entupido.

Quantas cargas eu receberei com o Pronto? 
Pronto poderá ser recarregado no mínimo 
10 vezes. Você só pode usar Pronto por até 
8 horas.

Quanto tempo demora para fazer a recarga 
do Pronto? Pronto levará de 30 segundos a 
dois minutos para ser carregado totalmente, 
dependendo do número de recargas restantes. 
O difusor deve parecer saturado quando estiver 
totalmente carregado.

Por que eu preciso recolocar a tampa no 
ponto de recarga toda vez que eu recarregar 
o Pronto? Recolocando a tampa no ponto 
de recarga, você garante as 10 recargas do 
seu Pronto.

Eu não estou recebendo as 10 recargas com o 
Pronto? O uso incorreto da unidade de recarga, 
especificamente quando você deixa de colocar 
a tampa do ponto de recarga, reduzirá 
o número de recargas que você alcançará.

Por que eu não posso molhar o difusor? O 
difusor é fabricado com um material poroso 
projetado para conter a carga de óleo. Molhar 
o material afetará a recarga do Pronto.

Como sei se tenho o tamanho certo? Pronto 
deve ficar colocado inteiramente dentro do 
nariz, com apenas o difusor de aroma à mostra 
e cruzando a ponta das narinas. Se o Pronto 
ficar pendurado, ele pode ser muito grande 
para o seu nariz. Alternativamente, se o Pronto 
estiver caindo, talvez seja necessário ajustar os 
anéis para aumentá-los ou experimentar 
um tamanho maior.

O que acontece se eu ficar com irritação? 
Se ocorrer irritação provocada pelos óleos 
ou pelo dilatador, pare de utilizar o Pronto 
imediatamente.

Do que o Pronto é fabricado? O Pronto é 
fabricado a partir de polímeros de grau médico 
ultrassuave e não é fabricado com látex de 
borracha natural.

E se meu nariz parecer seco ou 
desconfortável? Além de manter-se hidratado, 
o aumento do fluxo de ar pode fazer com que o 
revestimento nasal se sinta seco. Os produtos 
para alívio do nariz seco, tal como o Nozoil, 
podem combater esses efeitos. Eles vêm em 
sprays ou géis e, geralmente, contêm três 
formas de vitamina E misturadas com óleo de 
semente de gergelim para ajudar a proteger 
o tecido nasal contra os efeitos de secagem 
do ar inalado e ajudar a reduzir os efeitos 
da inflamação. Mais informações podem ser 
encontradas em https://tinyurl.com/y2l3f6hh

E se o aroma for fraco demais para mim? 
Pronto foi desenvolvido para fornecer uma 
intensidade específica de óleos essenciais 
para garantir que você obtenha o melhor 
resultado. Testamos a intensidade do aroma 
em um teste de usuário para determinar o nível 
preferido pela maioria das pessoas. Nós sempre 
agradecemos o seu feedback, por isso, 
forneça-nos o seu feedback sobre a intensidade 
do Pronto para feedback@rhinomed.global.

E se o aroma for fraco demais para mim? 
Pronto foi desenvolvido para fornecer uma 
intensidade específica de óleos essenciais para 
garantir que você obtenha o melhor resultado. 
Testamos a intensidade do aroma em um teste 
de usuário para determinar o nível preferido 
pela maioria das pessoas no teste. Nós sempre 
agradecemos o seu feedback, por isso, 
forneça-nos o seu feedback sobre a intensidade 
do Pronto para feedback@rhinomed.global.

E se o aroma não durar a noite toda? Nós 
selecionamos cuidadosamente materiais 
proprietários para fornecer 8 horas de 
liberação de aroma. O aroma diminuirá em 
sua intensidade ao longo do período de 8 
horas. O ar condicionado e o aquecimento 
também podem afetar a intensidade do aroma 
durante o período de 8 horas. Por exemplo, 
o aquecimento central pode fazer com que o 
difusor evapore mais rapidamente do que sob 
condições normais de temperatura ambiente.

Como sei se a unidade de recarga acabou? 
Use um lenço de papel e coloque-o 
suavemente sobre o ponto de recarga. Se o 
tecido permanecer seco, a unidade de recarga 
terá terminado. Se você vir um pequeno ponto 
de óleo se formando, a unidade ainda pode 
recarregar o seu Pronto.

Pronto é reciclável? A embalagem de Pronto é 
reciclável, inclusive a embalagem externa e a 
bandeja interna do blister.

Caso qualquer incidente grave ocorra 
com o Pronto, comunique-o imediatamente 
à Rhinomed Limited em 
feedback@rhinomed.global.

Rhinomed Limited
L1, 132 Gwynne St,  Richmond 
VIC 3121  Australia

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Para saber detalhes de atendimento ao 
cliente regional, visite:
prontorange.com/contact-us

PATENT PENDING
Pronto, Pronto Clear and Pronto Sleep are used as 
trademarks of Rhinomed Limited.
Pronto is designed in Australia. Made in China.

U
pd

at
ed

 2
7/

06
/2

01
9 

IF
U

-P
R

O
N

-G
EN

-P
T-

00
27

3 
R

ev
 B

M

g

y

i

d

q

p

w


