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

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.

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)
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