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Utilizarea indicată
Spray-ul nazal produs de Nasus 
Pharma Ltd este un dispozitiv medical 
ce nu necesită prescripţie medicală.
Indicaţii pentru utilizare
Spray-ul nazal (pulbere) Taffix™ este 
indicat pentru utilizarea ca barieră 
de protecţie împotriva alergenilor şi 
virusurilor din cavitatea nazală.
Ce este Taffix™?
Taffix™ este utilizat pentru blocarea 
virusurilor din cavitatea nazală, virusuri 
care ar putea pătrunde în sistemul 
respirator şi provoca infecţii.
Pentru a vă proteja împotriva virusurilor 
din aer, TaffixTM ar trebui folosit înainte 
de expunerea la medii cu risc ridicat, 
unde virusurile s-ar putea afla în aer 
(de ex. supermarket-uri, farmacii, la 
şcoală, cluburi sportive, avion etc.) 
sau la întâlniri cu persoane care nu fac 
parte din familie.
TaffixTM poate fi folosit de maximum 
3 ori în decursul unei zile. TaffixTM 
este destinat utilizării intermitente: 
utilizați-l atunci când sunteți în zone 
aglomerate. Nu este nevoie să-l folosiți 
acasă sau acolo unde nu sunteți expus 
altor persoane care v-ar putea infecta.
Cum funcţionează TaffixTM?
Taffix™ este un spray cu pulbere 
nazală, pulberea se transformă 
într-un gel în interiorul nasului, care 
creează o barieră activă ce apară, 
protejează şi dezactivează virusurile 
cu transmitere prin aer găsite adesea 
în spaţiile deschise, avioane, trenuri, 
centre comerciale mari şi mijloace de 
transport în comun.
Dacă este nevoie şi de utilizarea unui 
alt spray nazal asemănător, TaffixTM 

ar trebui reaplicat ulterior pentru ca 
bariera creată să nu perturbe actiunea 
celuilalt spray nazal. 
TaffixTM poate fi folosit pe lângă alte 
tratamente, ca parte din combinaţia de 
strategii terapeutice în lupta împotriva 
virusurilor. De exemplu, TaffixTM poate 
fi folosit pe lângă purtarea măştii şi a 
mănuşilor.
TaffixTM nu este un medicament şi nu 
provoacă somnolenţă.
Cine poate folosi Taffix™?

 •  Taffix™ este adecvat pentru adulţi, 
sportivi şi copiii cu vârsta peste 12 ani. 
Contraindicaţii: 

 •  Nu folosiţi produsul dacă sunteţi 
sensibili la celuloză, acid citric, clorură 
de benzalconiu sau Mentol.

 •  Consultaţi un medic înainte de a utiliza 
TaffixTM la copiii mai mici de 12 ani sau 
la gravide şi femeile care alăptează.

Precauţii:
 • Aruncaţi flaconul de TaffixTM după data 
expirării imprimată pe flacon sau dacă au 
trecut 6 luni de la deschiderea flaconului 
– după caz. 

 • Pentru a evita contaminarea, acest 
produs nu trebuie folosit decât de 
către o singură persoană.

 • A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
 • A se evita contactul cu rănile deschise.
 • A se evita contactul cu ochii. Dacă vă 
intră pulbere în ochi, clătiţi-vă cu apă.

 • Nu clătiţi flaconul cu apă sau cu alt 

Suflaţi nasul Agitaţi flaconul

1-2 pufuri în  
fiecare nară

Ştergeţi flaconul

lichid deoarece puteţi bloca flaconul.
 • A nu se utiliza dacă sigiliul de siguranţă 
este rupt.

 •  Închideţi, întotdeauna, capacul.
 •  S-au raportat foarte puţine cazuri 
de reacţii alergice la acest produs. 
Majoritatea au raportat că li s-a 
înfundat nasul, le curge nasul, strănută, 
au dureri în gât. Dacă experimentaţi 
reacţii mai grave decât acestea – 
atunci utilizarea produsului ar trebui 
întreruptă imediat şi dacă simptomele 
persistă, consultaţi un medic.

 •  Nu uitaţi să apăsați flaconul uşor 
pentru a evita pulverizarea în exces a 
pulberii.
Modalităţi de depozitare a Taffix™?

 •  Păstraţi la temperatura camerei sau 
între 5°C ~ 30°C (41°F ~ 86°F).

 •  A nu se păstra în frigider sau 
congelator.
Cum se foloseşte Taffix™?
Pentru a vă proteja împotriva 
virusurilor cu transmitere prin aer și 
pentru a menţine o barieră eficientă 
împotriva acestora, TaffixTM poate fi 
aplicat de maximum 3 ori pe zi.
Atenţie – flaconul de TaffixTM nu 
poate fi împărţit cu alte persoane. 
Însemnaţi-vă flaconul şi evitaţi să 
îl împărţiţi cu alte persoane pentru 
a preveni posibila transmitere de 
virusuri sau germeni.
Flaconul de TaffixTM conţine 1000 
mg de pulbere (aproximativ 200 de 
pufuri). Odată aplicat, TaffixTM devine 
eficient după un minut şi rămâne 
eficient aproximativ 5 ore.
Înainte de a începe să utilizaţi 
TaffixTM – puteţi exersa apăsarea 
flaconului, ţintind în aer şi apoi urmând 
instrucţiunile de folosire:
Cum se pregăteşte un TaffixTM nou 
pentru utilizare?

 •  Scoateţi spray-ul nazal TaffixTM din 
cutie şi deschideţi capacul 

 • Agitaţi flaconul de TaffixTM 
 • Testaţi spray-ul în aer, de 2 ori
 •  TaffixTM este acum  
gata de utilizare
Cum se foloseşte  Taffix™?
De fiecare dată când luaţi TaffixTM 

urmaţi instrucţiunile de mai jos
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La prima utilizare, puteţi simţi 
furnicături sau o senzaţie de arsură în 
nas, în special dacă mucoasa nazală 
este sensibilă sau inflamată.
Puteţi simţi şi o formă de iritaţie, în 
special dacă mucoasa nazală este 
deja inflamată sau iritată. Acest lucru 
va dispărea imediat.
Unele persoane pot simţi o senzaţie 
uşoară sau pot avea nasul înfundat, fiind 
normal, şi este senzaţia barierei create 
de TaffixTM. Dacă simţiţi un disconfort 
prelungit, vă puteţi spăla nasul cu apă 
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caldă, până vă reveniţi. Dacă simţiţi 
disconfort puternic după aplicarea 
spray-ului TaffixTM, consultaţi medicul.
Flaconul TaffixTM ar trebui folosit 
doar de către o singură persoană; 
împărţirea unui flacon cu alte 
persoane vă poate expune infectării!!
Compoziţia chimică: Hipromeloză 
(HPMC) (89,9%), Acid citric (6%), 
Citrat de sodiu (4%), Clorură de 
benzalconiu (0,1%) şi Mentol (<0,1%).
Puteţi cumpăra TaffixTM sub mai 
multe forme:

1841600 Taffix™ – 1 flacon de 
1g pulbere
1841602 Taffix™ Travel - 1 
flacon de 0,7g pulbere. 
1841603 Taffix™ Family 
– 4 flacoane de Taffix™ (              
1841600)
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