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حاجز غشائي مضاد للڤيروسات
مبتَكر

بريڤيد بخاخ أنفي
التركيب:

الماء؛ غليسيرول غشائي )غليسيرول: 9,80%، هيدروكسي بروبيل السيللوز )HPC(، سوالغوم™، 
S1-سيانيدين )المستَمد ِمن خالصات نباتية هي: أقحوان زهرة الذهب )األجزاء الهوائية(، والكركم 

)الجذمور(، والقراص الكبير )الجذور(، والكاميليا الصينية )األوراق((، مواد حافظة )بنزوات 
الصوديوم، سوربات البوتاسيوم، حمض الليمون(.

طريقة العمل: 
عندما يطبَُّق بريڤيدسبراي® على سطح األنف، فإنه يشّكُل حاجزاً رقيقاً ثابتاً يقي من الفيروسات 

ويساعدُ على منعها من مالمسة الغشاء المخاطّي األنفّي. كذلك، تولّدُ الخواُص التناُضحية لعقار 
بريڤيدسبراي® تدفقاً سائالً منخفَض الضغط داخَل الغشاء المخاطّي األنفّي نحو الخارج، ما يسمُح 
بفصل الملِوثات )ِمن جزيئات ڤيروسية، وحطام خاليا، وبكتيريا ...(. تُحَتَجُز هذه الملِوثات ِمن َثَم في 

الغشاء الماص أو تُطَرُح باإلفرازات األنفية.
يساعد هذا األثُر الميكانيكُي الواقي والمنِظف للحاجز على وقاية الغشاء المخاطي األنفي وإعادةِ تشكيل 

الحاجز الدفاعي الطبيعي.
تدوُم فعاليةُ كِل تطبيق حوالي 4 ساعات.

طريقة االستعمال: 
1/ نظِف األنَف بعناية قبل استعمال المنَتج. 2/ ُرجَّ القارورة. 3/ ارفِع السدادةَ الواقية. 4/ قبل أوِل 

استعمال، اضغط على البخاخ حتى تحصَل على سحابٍة ناعمة من المنَتج. 5/ أدِخِل فوهةَ البخاخ عموديًا 
في إحدى فتحتْي األنف، وأغلِق بإصبعك الفتحةَ األخرى وبُخَّ المنَتج بالضغط على البخاخ. كرر طريقَة 

االستعمال نفَسها في فتحِة األنف األخرى.

شكل التقديم:
بريڤيدسبراي® أداةٌ طبية تساعدُ على الوقايِة من األعراض التنفسية المرتبطة بوجود ملوثاٍت 

كالڤيروسات في التجويف األنفي أو تخفيِف هذه األعراض. تُقدَُّم األداة على شكل بخاخ سعة 15 مل 
)حوالي 140 بخة(، غير مضغوط وال يحتوي على غاٍز دافع.

فعالية مثَبتة طبياً: 
تُظِهُر النتائج السريرية لدى المرضى في المرحلة األولية من اإلصابة تقلصاً ملحوظًا 

في تظاُهِر األعراض التنفسية وفي ِحدَّةِ هذه األعراض.

مفعول ثالثي
وقاية من اإلصابات الناتجة عن الملِوثات والڤيروسات  

التنفسية
معالجة األعراض التنفسية في مرحلٍة مبكرة 
تشكيُل حاجٍز واٍق: يقي الغشاَء المخاطيَّ األنفّي وينظفُه  

ويساعدُ على ترميِمه

بفضــل طريقــِة عمِلــِه الميكانيكيــة، تبلــُغ فعاليــة الحاجــز الغشــائي الــذي يشــّكلهُ بخــاخ األنــف  
بريڤيدسبراي® 80% في صد بروتينات S1 للڤيروس المسؤول عن اإلصابة التنفسية.

بعــد ثالثــة أيــام مــن المعالجــة ببخــاخ األنــف بريڤيدســبراي®، تحســنْت بشــكٍل ملحــوظ حالــة  
90% من المرضى.

ــدى   ــية ل ــة الڤيروس ــة لإلصاب ــية المصاِحب ــراض الرئيس ــدة األع ــف م ــى النص ــت إل تقلص
المرضى الذين عوِلجوا ببخاخ األنف بريڤيدسبراي®.

نصائح لالستعمال: 
بُخَّ اثنتين في كِل فتحِة أنف مع االستنشاق بلطف، 4 مرات في اليوم.
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تدابير وقائية: 

هذا المنَتج مخصص لالستعمال األنفي الموضعي وليس بديالً الرتداء الكمامة وال للتدابير الوقائية. 
احرص على التهوية الدائمة ألماكن السكن. اقرأ النشرةَ بعناية قبل االستعمال وُخْذ بنصائح االستعمال. 

اغسل يديك قبل االستعماِل وبعدَه. اقُصر استعماَل كِل قارورة على مريٍض واحد للحد من مخاطر انتقال 
العدوى. تقوم طريقة استعمال بريڤيدسبراي® على التناضح اللحظي ويمكُن أن تولِّدَ شعوراً خفيفًا 
بالوخز وإلى جرياٍن في األنف في أول 10 دقائق إلى 15 دقيقة بعد استعمال المنَتج. تجنِّب االمتخاطَ 

بشدة وامسِح الزائدَ من المنَتج بمنديٍل نظيف.

االستعمال الوقائي:  

يمكن استخدام بريڤيدسبراي® على سبيل الوقاية عندما تكون عرضةً لدخوِل منطقٍة خطرة أو أماكَن 
محصورة. في هذه الحال، يُنصح ببّختين اثنتين في كل فتحة أنف قبل 10 دقائق إلى 15 دقيقة من 

وصولك إلى تلك المناطق الخطرة أو األماكن المحصورة. كرر العملية عند اللزوم كل 4 ساعات ما 
دمت موجوداً في األماكن المحصورة. ال َتستعِمِل المنَتَج ألكثر من 30 يوماً متتالياً.

االستعمال العالجي:

يمكن استخدام بريڤيدسبراي® أيضاً على سبيل العالج للتخفيف من حدة األعراض التنفسية. في هذه 
الحال، يُنصح ببّختين اثنتين في كل فتحِة أنف 4 مرات في اليوم. وعند استعمال بريڤيدسبراي® 

كعالج، ال مبرَر إلطالة االستعمال ألكثر من 14 يوماً. وفي حاِل ظهوِر أو استمراِر أو تفاُقِم األعراض 
و/أو ارتفاِع درجة الحرارة، اطلب مشورةَ الصيدلي الذي ابتعت منه المنَتج أو مشورةَ طبيب.

الحفظ:

يُحفظُ المنَتج بعيداً عن متناول األطفال. ويُحفظُ في درجة الحرارة المحيطة، وال يوَضُع في البراد وال 
د. وال يُستعَمل بعد تاريخ انتهاء الصالحية، أو ألكثر من 30 يوماً بعد أوِل استعمال، أو إذا تعرضْت  يجمَّ

القارورةُ للضرر.

التفاعل مع العقاقير األخرى: 

بسبب تركيبِته وطريقِة استعماِلِه الميكانيكية والموضعية، فإّن احتماَل تفاُعِلِه مع عالٍج شامٍل للجسم 
ضئيٌل للغاية. ولضماِن أقصى فعالية، ال َتستعِمْل عالجاً موضعياً آَخَر عبر التجويف األنفي قبل أو بعد 

15 دقيقة من استعمال هذا المنَتج. 

مضادات االستعمال: 

تأكد من تركيبة المنَتج وال تستعمْله إذا كنت تتحسُس ألحِد مكوناِته أو يحصُل لديك تفاعٌل أرجّي مع أحِد 
هذه المكونات. وفي غياِب بياناٍت كافية عن السالمة، ال ننصُح باستعماِل هذا المنَتج أثناء الحمل أو 

اإلرضاع دون مشورٍة طبية. وال هو يُستعَمُل لدى األطفال دون 12 سنة من العمر ولدى المرضى الذين 
يعانون من الربو أو ِمن مشاكَل تنفسيٍة حادة.

اآلثار الجانبية: 

ه مع العينين. وعند حصوِل تماس، اغسِل  ال يكوُن بريڤيدسبراي® ساماً إذا ابتُِلَع َعَرضاً. تجنَّب تماسَّ
العينْين جيداً بماٍء صاٍف. وإذا الحظت حصوَل تفاعٍل أرجّي في الدقائق التي تلي استعماَل المنَتج 

)إحساس بالحرقة، توُرم، تهيُج قوي أو متواصل ...(، توقف عن استعماله. واغسِل األنَف جيداً بماٍء 
صاٍف، واستِشر عند الحاجِة مهنيَّ صحة. وإذا بدا لك أن شيئاً خِطراً مرتبطاً باستعمال هذا المنَتج قد 
وقَع لك، يرجى إعالم الشركة الصانعة/الموزع على الفور وإعالم السلطة المعنية في البلد الذي أنت 

فيه.

يمكن رمي مواد حفظ المنَتج )بما فيها القارورة( بعد االستعمال في القمامة المنزلية.
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