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הרכב : 

מים ; גליצרול פילמוג'ן )גליצרול : HPC  ,%9.80 )הידרוקסיפרופיל-
 T. parthenium : נגזר מתמציות צמחים( Cyanidin-SolagumTM S1,)צלולוזה

)חלקים שבאוויר(, C. longa )קני שורש(, U. dioica )שורשים(, C. sinensis )עלים( ; 
חומרים משמרים )נתרן בנזואט, אשלגן סורבט, חומצת לימון(. 

אופן פעולה : 

כשמורחים את PREVIDSPRAY® על משטח האף, הוא יוצר חיץ יציב של הגנה מפני 
נגיפים בצורת פילם המסייעת למנוע מגע של נגיפים עם ריריות האף. בנוסף, התכונות 

האוסמוטיות של PREVIDSPRAY® מייצרות זרם של נוזל היפוטוני מתוך ריריות 
האף כלפי חוץ, והדבר מאפשר לנתק את המזהמים )חלקיקים נגיפיים, פסולת תאית, 

בקטריות...(. לאחר מכן המזהמים נעצרים על ידי ציפוי הפילם הסופג או מפונים על ידי 
הפרשות האף. 

פעולה מכנית זו של חיץ הגנה וניקוי מסייעת להגן על רירית האף ולשחזר את מחסום 
ההגנה הטבעי. 

יעילות כל מריחה נמשכת כ- 4 שעות. 

הוראות שימוש : 

1/ יש לנקות היטב את האף לפני השימוש במוצר. 2/ יש לנער את הבקבוקון. 3/ יש 
להסיר את פקק ההגנה. 4/ לפני השימוש הראשון, יש ללחוץ על מנגנון הריסוס עד 

שמתקבלת עננה עדינה של המוצר.
 5/ יש להכניס את הזרבובית בצורה אנכית לתוך נחיר אחד, לסגור את הנחיר השני 

בעזרת האצבע, ולרסס את המוצר על ידי לחיצה על התרסיס. יש לחזור על אותה 
פעולה בנחיר השני, תוך שאיפה קלה מאד. יש לנגב את המוצר העודף בעזרת ממחטה 

נקייה. 6/ יש לנקות את הזרבובית ולהחזיר למקומו את הפקק לאחר כל שימוש. 

תיאור המוצר :

PREDIVSPRAY® הוא התקן רפואי המסייע למנוע או להחליש תסמינים נשימתיים 
הקשורים לנוכחות מזהמים כגון נגיפים בחלל האף. 

המוצר מגיע בצורת תרסיס בעל תכולה של 15 מ"ל )כ- 140 התזות(. המוצר אינו דחוס 
ואינו מכיל כל גז דחף. 

 
יעילות מוכחת באופן קליני

התוצאות הקליניות אצל מטופלים בשלב ראשוני של זיהום נגיפי מראות הפחתה 
משמעותית בתופעות ובחומרה של התסמינים הנשימתיים. 

אפקט פעולה משולשת
 מניעה של זיהומים הנגרמים ממזהמים	•

 וכן מנגיפים בדרכי הנשימה*
טיפול בתסמינים נשימתיים  בשלב מוקדם	•
חיץ הגנה: מגן, מנקה ועוזר לשקם  את ריריות 	•

האף

חיץ ההגנה בצורת פילם של PREDIVSPRAY®, תודות לאופן הפעולה המכני שלו, יעיל 
ב- %80 בחסימת חלבוני S1 של נגיפים האחראים לזיהומים נשימתיים.

אחרי שלושה ימים של טיפול בתרסיס לאף PREDIVSPRAY®, יותר מ- %90 מהמטופלים 
חשים בשיפור ניכר במצבם. 

משך הזמן של נוכחות התסמינים העיקריים הקשורים לזיהום הנגיפי של החולים המטופלים 

ב- PREDIVSPRAY® מופחת פי 2.

המלצות לשימוש :  

יש להתיז פעמיים בכל נחיר תוך שאיפה קלה, 4 פעמים ביום. 

AX-PR19  אסמכתא

 חיץ הגנה מפני נגיפים בצורת פילם
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זהירות : 

מוצר זה מיועד לשימוש שטחי באף ואינו מהווה תחליף לעטיית מסכת פנים או לשמירה על 
מרחק ההגנה. יש להקפיד לשמור על אוורור רציף של אזורי המחייה. יש לקרוא בעיון את 

העלון לפני השימוש, ולמלא אחר ההמלצות לשימוש. יש לרחוץ ידיים לפני ואחרי השימוש. 
על מנת להגביל את הסיכון לזיהום צולב, יש להקפיד שהשימוש בכל בקבוקון ייעשה על ידי 

מטופל אחד בלבד. דרך הפעולה של PREVIDSPRAY® מבוססת על אוסמוזה מיידית 
ועשויה לגרום לעקצוצים קלים ולהפרשות מהאף במהלך 10 - 15 דקות לאחר השימוש 

במוצר. יש להימנע מלקנח את האף בחוזקה, ויש לנגב את המוצר העודף בעזרת ממחטה 
נקיה.  

שימוש למניעה :  

ניתן להשתמש ב- PREVIDSPRAY® לשם מניעה כשעומדים להגיע לאזור סיכון או 
למקומות מסוגרים.

במקרה זה, מומלץ להתיז פעמיים בכל נחיר, 10 עד 15 דקות לפני שמגיעים למקומות 
המסוכנים או למקומות הסגורים.

יש לחזור על הפעולה מדי 4 שעות על פי הצורך, כל עוד נמצאים במקום הסגור. אין 
להשתמש למשך יותר מ- 30 ימים רצופים.  

שימוש כטיפול : 

ניתן להשתמש ב- PREVIDSPRAY® גם כטיפול כדי להפחית את חומרת התסמינים 
הנשימתיים. במקרה זה, מומלץ להתיז פעמיים בכל נחיר 4 פעמים ביום. 

השימוש ב- PREVIDSPRAY® כטיפול אינו מצדיק שימוש ארוך- טווח של יותר מ- 14 יום. 
במקרה שתסמינים ו/או חום מופיעים, מתמשכים או מחמירים, יש להיוועץ ברוקח או 

ברופא. 

שמירה :

יש לשמור הרחק מעינם והישג ידם של ילדים. יש לשמור בטמפרטורת החדר, לא לשים 
במקרר ולא להקפיא. אין להשתמש במוצר לאחר חלוף תאריך התפוגה, יותר מ- 30 יום 

לאחר השימוש הראשון, או אם הבקבוקון פגום. 

אינטרקציות : 

בשל ההרכב של המוצר ואופן הפעולה המכני והשטחי שלו, ההסתברות לאינטרקציה עם 
טיפול מערכתי היא נמוכה ביותר. להגברת היעילות, מומלץ שלא להשתמש בטיפולים 

אחרים על משטח האף במשך 15 דקות לפני או אחרי השימוש במוצר זה. 

התוויות נגד : 

יש לבדוק את תכולת המוצר ולהימנע מלהשתמש בו אם קיימת רגישות או אלרגיה 
לאחר הרכיבים. בשל היעדר נתוני בטיחות מספקים, אנו ממליצים שלא להשתמש 

במוצר זה במהלך היריון  או הנקה מבלי לקבל חוות דעת רפואית. אין להשתמש במוצר 
זה אצל ילדים בני פחות מ- 12 שנה, ואצל מטופלים הסובלים מאסתמה או מבעיות 

נשימה חמורות. 

תופעות לוואי :  

PREVIDSPRAY® אינו רעיל אם בולעים אותו שלא במתכוון. יש להימנע ממגע   
עם העיניים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף אותן בהרבה מים נקיים וצלולים. 
אם מופיעה תגובה הדומה לתגובה אלרגית בדקות שלאחר השימוש במוצר )תחושת 

צריבה, התנפחות, גירוי חזק שלא עובר...(, יש להפסיק להשתמש במוצר, לשטוף היטב 
את האף במים נקיים, ולקבל ייעוץ רפואי אם יש צורך. אם מתרחש אירוע חמור הקשור 
לשימוש במוצר זה, אנא יידע על כך מיד את היצרן / המפיץ ואת הרשויות המוסמכות. 

לאחר השימוש, ניתן להשליך את ציוד האריזה )כולל הבקבוקון( לפסולת הביתית.
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