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Používání
TaffixTM se používá na ochranu před
viry a alergeny šířícími se vzduchem.
Výdej nosního spreje TaffixTM není
vázán na lékařský předpis.
Indikace
Nosní sprej (prášek) Taffix™ je určený
pro použití v oblasti nosní dutiny jako
ochranná mechanická bariéra proti
alergenům a virům.
Co je to Taffix™?
TaffixTM se používá na blokování vírů,
které by mohly proniknut do dýchací
soustavy a způsobit infekci, už v nosní
dutině.
V laboratorních studiích byla prokázána
vysoká účinnost Taffixu při blokování
několika respiračních vírů postihujících
dýchací soustavu, včetně SARS-CoV-2.
Na ochranu před viry šířícími se
vzduchem je potřeba použít TaffixTM
před vstupem do vysoce rizikových
prostředí s možným výskytem virů
ve
vzduchu,
jako
například
na veřejnosti (supermarkety, lékárny,
školy, sportovní kluby, letadla atd.)
nebo při setkání s kýmkoli, kdo není
členem vaší domácnosti. TaffixTM se
může aplikovat až 3-krát denně.
Jak TaffixTM funguje?
TaffixTM je práškový nosní sprej, prášek
se v nose změní na gel, který vytvoří
aktivní ochrannou bariéru, bránící
průniku virů šířených vzduchem,
které se často nacházejí v otevřených
prostorách, letadlech, vlacích, velkých
nákupních centrech a veřejné dopravě.
Jestliže je potřeba současně použít
i jiný nosní sprej, je nutné TaffixTM
aplikovat
znovu,
aby
nedošlo
k narušení vytvořené bariéry.
TaffixTM lze používat jako doplněk
k jiné léčbě, jako součást kombinované
léčby v boji proti virům. Například lze
TaffixTM používat jako doplněk k nošení
ochranné roušky a ochranných rukavic.
TaffixTM není lék a nezpůsobuje ospalost.
Kdo může používat TaffixTM?
TaffixTM je vhodný pro dospělé,
sportovce a děti od 12 let.
Kontraindikace:
• Jste-li přecitlivělí na celulózu, kyselinu
citronovou nebo benzalkónium
chlorid, tento produkt nepoužívejte.
• Před použitím spreje TaffixTM u dětí
mladších 12 let, u těhotných nebo
kojících žen se poraďte s lékařem.
Upozornění:
• Nepoužívejte po uplynutí doby
použitelnosti ani po uplynutí 6 měsíců
od prvního otevření – podle toho, co
nastane dřív.
• Abyste
zabránili
kontaminaci,
nepoužívejte tento výrobek pro více
než jednu osobu.
• Smí se používat nejvýše třikrát denně.
• Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
• Zamezte kontaktu s otevřenými ranami.
• Zamezte kontaktu s očima. Jestliže
se vám prášek dostane do očí,
vypláchněte je vodou.
• Lahvičku neoplachujte vodou ani
žádnou jinou tekutinou, protože hrozí
ucpání.
• Nepoužívejte, pokud je bezpečnostní

těsnění
viditelně
poškozené.
Lahvičku vždy uzavřete uzávěrem.
• Bylo hlášeno velmi málo alergických
reakcí na tento produkt. Většina
přijatých hlášení uváděla ucpaný nos,
rýmu, kýchání, bolest v krku. Jestliže
zaznamenáte reakce závažnější než
tyto, je potřeba okamžitě přerušit užívání
produktu a pokud příznaky přetrvávají,
poraďte se se svým lékařem.
• Pamatujte, že máte lahvičku stlačit jen
jemně, aby nedošlo k nadměrnému
uvolnění prášku.
Jak uchovávat TaffixTM?
• Uchovávejte při pokojové teplotě nebo
při teplotě od 5 °C do 30 °C (41°F do 86°F).
• Neuchovávejte v ledničce ani v mrazničce.
Jak používat TaffixTM?
Na ochranu před viry šířícími
se vzduchem aplikujte TaffixTM
maximálně třikrát denně, abyste si
udrželi ochrannou bariéru proti virům.
Pamatujte si – lahvičku TaffixTM
nemůže používat více lidí. Svou
lahvičku si označte a zamezte jejímu
zpřístupnění jiným osobám, aby
nedošlo k případnému přenosu virů
nebo jiných patogenů.
Lahvička TaffixTM obsahuje 1000 mg
prášku (přibližně 200 vstřiků).
Po aplikaci začne být TaffixTM účinný
už po jedné minutě a účinkuje přibližně
5 hodin.
Než začnete používat TaffixTM
– můžete si vyzkoušet jemné
stlačení lahvičky namířené směrem
do vzduchu, načež postupujte podle
návodu k použití.
Jak připravit nové balení Taffixu
k použití?
• Vyjměte svůj nosní sprej TaffixTM
z obalu a otevřete uzávěr.
• Protřepte obsah
lahvičky TaffixTM.
• Vyzkoušejte sprej dvěma
výstřiky do vzduchu.
• TaffixTM je teď připraven k použití.

Lahvičku s Taffixem smí používat jen
jedna osoba. Používání lahvičky více
osobami je vystavuje riziku infekce!!
Chemické
složení:
hypromelóza
(HPMC) (89,9 %), kyselina citronová
(6 %), citronan sodný (4 %), benzalkónium
chlorid (0,1 %) a mentol (< 0,1 %).
Taffix™ se vyrábí ve více velikostech
balení, ale ne všechny velikosti jsou
uvedeny na český trh:
1841600 Taffix™ - 1 lahvička
obsahující 1 g prášku
1841602 Taffix™ Travel - 1
lahvička obsahující 0,7 g prášku
1841603 Taffix™ Family - 4
lahvičky po 1 g prášku Taffix™
(
1841600)
Nasus Pharma Ltd.
Harakevet 29 Tel Aviv, 6618306, Izrael
Tel: +9723-573-6632
Fax: +9723-573-6664
Email: info@nasuspharma.com
Web: www.nasuspharma.com
Vyrobeno v Izraeli
Dovozce: CANDE CZ s.r.o.
Skořepka 1058/8, 110 00 Praha 1,
Česká republika
Web: www.taffix.cz
Registrační číslo v Izraeli
MOH (AMAR): 33010001
Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71, D-30855
Langenhagen, Německo
Tel: +49 511 39089530
Email: info@mdi-europa.com
Web: mdi-europa.com
Slovník symbolů:
Výrobce
Značka CE označující, že
zařízení je v souladu se
směrnicí rady 93/42/ES
(MDD)

Jak používat TaffixTM ?
Při aplikaci spreje Taffix™ vždy postupujte
podle níže uvedených pokynů.

Pozor, prostudujte si
průvodní dokumenty
Vyčistěte si nos

Přečtěte si návod k použití

Protřepejte lahvičku

Číslo šarže
Katalogové číslo
Aplikujte 1 až 2 vstřiky Otřete lahvičku
do každé nosní dírky
Při prvním použití můžete v nose pocítit
mravenčení nebo pálení, zejména je-li
nosní sliznice citlivá nebo zanícená.
Možná také pocítíte určité podráždění,
zejména jestliže jsou vaše nosní
membrány
už
zanícené
anebo
podrážděné. Tento pocit rychle ustoupí.
Někteří jednotlivci mohou pocítit
mírnou citlivost nebo ucpaný nos.
Je to normální a je to pocit bariéry
vytvořené Taffixem. Jestliže pociťujete
neustupující nepohodlí, můžete si
nos vymývat teplou vodou, dokud
nepocítíte úlevu. Jestliže po aplikaci
Taffixu pocítíte značné nepohodlí,
poraďte se se svým lékařem.

Zplnomocněný zástupce
v Evropském společenství
Nepoužívejte, pokud je
balení poškozené
Minimální a maximální
skladovací teploty
Chraňte před slunečným
světlem
Konec doby použitelnosti
(ve formátu: RRRR-MM)
Uchovávejte v suchu
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Používanie
Taffix™ sa používa na ochranu pred vírusmi
a alergénmi šíriacimi sa vzduchom. Výdaj
nosového spreja Taffix™ nie je viazaný
na lekársky predpis.
Indikácie
Taffix™ (prášok) nosový sprej je určený
na použitie v oblasti nosovej dutiny
ako ochranná mechanická bariéra
proti alergénom a vírusom.
Čo je Taffix™?
Taffix™ sa používa na blokovanie
vírusov, ktoré by mohli preniknúť
do dýchacej sústavy a spôsobiť
infekciu, už v nosovej dutine.
V laboratórnych štúdiách bola
dokázaná vysoká účinnosť Taffixu
v blokovaní niekoľkých respiračných
vírusov, vrátane SARS-CoV-2.
Na ochranu pred vírusmi šíriacimi
sa vo vzduchu je potrebné Taffix™
použiť pred vstupom do verejných
a/alebo vysokorizikových prostredí,
kde je možný výskyt vírusov
vo vzduchu (napríklad v supermarketoch,
lekárňach, škole, športovom klube,
v lietadle, atď.) alebo pri stretnutiach
s kýmkoľvek, kto nie je členom vašej
domácnosti. Taffix™ sa môže aplikovať
3-krát denne.
Ako Taffix™ funguje?
Taffix™ je práškový nosový sprej,
prášok sa v nose zmení na gél, ktorý
vytvorí aktívnu bariéru, ktorá bráni
vstupu vírusov šíriacich sa vo vzduchu
a deaktivuje tie, ktoré sa často
nachádzajú v otvorených priestoroch,
lietadlách, vlakoch, veľkých nákupných
centrách a verejnej doprave.
Ak je potrebné súčasné použitie
iného nosového spreja, je potrebné
Taffix™ aplikovať znovu, aby nedošlo
k narušeniu vytvorenej bariéry.
Taffix™ sa môže používať ako doplnok
k inej liečbe, ako súčasť kombinovanej
liečby v boji proti vírusom. Taffix™ sa
môže napríklad používať ako doplnok
k používaniu ochranných rúšok
a ochranných rukavíc.
Taffix™ nie je liek a nespôsobuje ospalosť.
Kto môže používať Taffix™?
• Taffix™ je vhodný pre dospelých,
športovcov a deti od 12 rokov.
Kontraindikácie:
• Nepoužívajte tento produkt v prípade
precitlivenosti na celulózu, kyselinu
citrónovú alebo benzalkónium-chlorid.
• Pred použitím spreja Taffix™ u detí
mladších ako 12 rokov, u tehotných alebo
dojčiacich žien sa poraďte s lekárom.
Upozornenia:
• Nepoužívajte po uplynutí doby
použiteľnosti alebo po uplynutí 6
mesiacov po prvom otvorení – podľa
toho čo nastane skôr.
• Aby ste zabránili kontaminácii,
nepoužívajte tento výrobok pre viac
ako jednu osobu.
• Môže sa používať najviac 3-krát denne.
• Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
• Zabráňte kontaktu s otvorenými ranami.
• Zabráňte kontaktu s očami. Ak sa Vám
prášok dostane do očí, vypláchnite ich vodou.
• Neoplachujte fľaštičku vodou alebo inou
tekutinou, pretože by ju to mohlo upchať.

• Nepoužívajte, ak je bezpečnostné
tesnenie viditeľne poškodené.
• Fľaštičku vždy uzavrite vrchnákom.
• Bolo hlásených veľmi málo alergických
reakcií na tento produkt. Väčšina prijatých
hlásení uvádzala upchatý nos, nádchu,
kýchanie, bolesť hrdla. Ak sa u Vás
vyskytnú závažnejšie reakcie ako tieto,
je potrebné okamžite prerušiť užívanie
produktu, a ak príznaky pretrvávajú,
poraďte sa so svojím lekárom.
• Nezabudnite fľaštičku stlačiť len
jemne, aby ste zabránili nadmernému
uvoľneniu prášku.
Ako uchovávať Taffix™?
• Uchovávajte pri izbovej teplote alebo
medzi 5°C až 30°C (41°F až 86°F).
• Neuchovávajte v chladničke alebo
mrazničke.
Ako používať Taffix™?
Na ochranu pred vírusmi šíriacimi sa
vzduchom aplikujte Taffix™ maximálne
3-krát denne, aby sa udržala ochranná
bariéra pred vírusmi.
Pamätajte si – fľaštičku Taffix™
nemôže používať viac ľudí. Označte
si svoju fľaštičku menom a vyhnite
sa používaniu s inými ľuďmi, aby ste
zabránili možnému prenosu vírusov
alebo choroboplodných zárodkov.
Fľaštička Taffix™ obsahuje 1000 mg
prášku (približne 200 vstrekov).
Po aplikácii začne byť Taffix™ účinný
už po jednej minúte a účinkuje
približne 5 hodín.
Predtým ako začnete používať Taffix™
– môžete si vyskúšať jemné stlačenie
fľaštičky smerom do vzduchu a potom
postupujte podľa pokynov na použitie.
Ako pripraviť nové balenie Taffixu
na používanie?
• Vyberte svoj nosový sprej Taffix™
z obalu a otvorte vrchnák.
• Potraste obsah fľaštičky Taffix™.
• Vyskúšajte sprej dvoma
vstrekmi do vzduchu.
• Taffix™ je teraz pripravený
na použitie.

po aplikácii Taffixu veľké nepohodlie,
poraďte sa so svojím lekárom.
Fľaštičku s Taffixom môže používať
výhradne jedna osoba. Používanie
fľaštičky viacerými osobami vás môže
vystaviť riziku vzniku infekcie!!
Chemické zloženie: hypromelóza
(HPMC) (89,9%), kyselina citrónová
(6%), citrónan sodný (4%), benzalkónium
- chlorid (0,1%) a mentol (<0,1%).
Taffix™ sa vyrába vo viacerých
veľkostiach balení, ale na slovenský
trh nemusia byť uvedené všetky
veľkosti balení:
1841600 Taffix™ - 1 fľaštička
obsahujúca 1 g prášku
1841602 Taffix™ Travel - 1
fľaštička obsahujúca 0,7 g prášku
1841603 Taffix™ Family - 4
fľaštičky obsahujúce po 1 g prášku
Taffix™ (
1841600)
Nasus Pharma Ltd.
Harakevet 29 Tel Aviv, 6618306, Izrael
Tel: +9723-573-6632
Fax: +9723-573-6664
Email: info@nasuspharma.com
Web: www.nasuspharma.com
Vyrobené v Izraeli
Dovozca: CANDE s.r.o.
E. Belluša 6752/4, 921 01 Piešťany,
Slovenská republika
Web: www.taffix.sk
Registračné číslo v Izraeli
MOH (AMAR): 33010001
Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71, D-30855
Langenhagen, Nemecko
Tel: +49 511 39089530
Email: info@mdi-europa.com
Web: mdi-europa.com
Slovník symbolov:
Výrobca
CE značka, označujúca, že
zariadenie je v súlade
so smernicou rady 93/42/EHS
(MDD)

Ako používať Taffix™?
Vždy pri aplikácii spreja Taffix™
postupujte podľa pokynov nižšie.

Pozor, preštudujte si
sprievodné dokumenty
Vyčistite si nos

Prečítajte si návod na použitie

Fľaštičkou potraste

Číslo šarže
Katalógové číslo

Aplikujte 1 až 2 vstreky Fľaštičku následne
do každej nosovej dierky poutierajte.
Počas prvého použitia, môžete v nose
cítiť pocit mravčenia alebo pálenia,
najmä ak je nosové tkanivo citlivé
alebo zapálené.
Môžete tiež pociťovať určitú formu
podráždenia, najmä ak sú vaše
nosné membrány už zapálené alebo
podráždené. Tento pocit rýchlo ustúpi.
Niektorí jednotlivci môžu cítiť miernu
citlivosť alebo upchatý nos. Toto
je normálne a je to pocit bariéry
vytvorenej Taffixom. Ak pociťujete
nepretržité
nepohodlie,
môžete
si váš nos umyť teplou vodou, až
kým nepocítite úľavu. Ak pociťujete

Splnomocnený zástupca
v Európskom spoločenstve
Nepoužívajte, ak je balenie
poškodené
Minimálne a maximálne
teploty pre uchovávanie
Chráňte pred slnečným
svetlom
Doba použiteľnosti
(vo formáte: RRRR-MM)
Uchovávajte v suchu
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