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TaffiX®

Indication for use
The TaffiX® (Powder) Spray Device is intended for use 
to block inhaled viruses within the nasal cavity.
What is TaffiX®?
TaffiX® is used to block viruses within the nasal cavity, 
viruses that could penetrate the respiratory system and 
cause infection.
To protect against airborne viruses, TaffiX® should be 
used prior to exposure to a high risk environment where 
viruses may be airborne, such as public place (e.g., 
supermarkets, pharmacies, school, sport club, flight, 
etc.) or encounters with anyone outside of the isolated 
members of the household.
TaffiX® may be applied up to 3 times over the course 
of the day.
How does TaffiX® work?
TaffiX® is a powder nasal spray, the powder turns to a gel 
in the nose which creates an active barrier that shields, 
protects and deactivates airborne viruses found often 
in circulated air in open spaces, planes, trains, large 
shopping centers and public transportation.
If concurrent use of another nasal spray is required, 
TaffiX® should be re-applied afterwards so that the barrier 
created is not disturbed.
TaffiX® can be used in addition to other treatments, as 
part of combination therapy strategy in the fight against 
viruses. For example, TaffiX® may be used in addition 
to donning a mask and wearing gloves.
TaffiX® is not a drug or a medicine and does not cause 
drowsiness. 
Who can use TaffiX®?
• TaffiX® is suitable for adults and children from 12 

years old. 

Contraindications: 
• Children under 12, Consult a physician
• If pregnant or breast-feeding, consult a physician.
• Do not use this product if you are sensitive to cellulose 

or citric acid.
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 Cautions:
• To avoid contamination do not use this product 

for more than one person.
• May be used up to 3 times a day.
• Keep out of reach of young children.
• Avoid contact with open wounds.
• Avoid contact with eyes. If powder gets into your 

eye, rinse with water.
• Do not rinse the bottle with water or other liquid as 

this may block the bottle.
• Do not use if tamper evident seal is broken.
• Always close the cap.
• Very few cases of allergic reactions to this product 

have been reported. Most reports received have been 
blocked nose, runny nose, sneezing, sore throat. If 
you experience reactions more severe than these - 
then use the of the product should be discontinued 
immediately and if symptoms persist, consult your 
physician.

• Remember to squeeze the bottle gently to avoid 
excess powder emittance. 

How to store TaffiX®?
• Store at room temperature (or between 5°c and 30°c 

(41°F ~ 86°F).
• Do not refrigerate or freeze.
• Discard TaffiX® bottle on the expiration date 

printed on the bottle or 6 months after first opening 
- whichever comes first. 

How to use TaffiX®
To defend against airborne viruses, TaffiX® may be 
applied up to 3 times per day to maintain an effective 
barrier against viruses.
Remember - TaffiX® bottle cannot be shared with 
other people. Mark your bottle and avoid sharing it 
with other people to prevent potential transmission 
of viruses or germs.
TaffiX® bottle contains 1000 mg of powder (about 200 
puffs). Once applied, TaffiX® becomes effective after a 
minute and is effective for approximately 5 hours.
Before you start using TaffiX® – you can practice by 
squeezing the bottle gently aiming it into the air and then 
follow the using instructions below:

       
Step 2 – Shake the bottle 

twice
Step 1 – Blow your nose.

Step 4 – wipe the bottle to 
maintain hygiene

Step 3 – Place the nozzle 
of the bottle just inside 
the nose and apply 1 
to 2 sprays into each 
nostril. Inhale gently 
while squeezing but do 

not inhale deeply
During first use, you may experience a tingling or burning 
sensation in the nose especially if the nasal tissue is 
sensitive or inflamed.
You may also feel some form of irritation, especially if 

your nasal membranes are already inflamed or irritated. 
This will subside quickly.
Some individuals can feel a slight sensation or blocked 
nose, this is normal and is the feel of the barrier created 
by TaffiX®. If you experience continuous discomfort you 
can wash your nose with warm water until relief.  If you 
experience serious discomfort after application of TaffiX® 
consult your physician.
TaffiX® bottle should be used for one person only, 
sharing a bottle with other people could expose 
them to infection!!
Chemical Composition: Hypromellose (HPMC) (89.9%), 
Citric Acid (6%), Sodium Citrate (4%), Benzalkonium 
Chloride (0.1%), Menthol (<0.1%).
Symbols Glossary:

Authorized 
representative 
in the European 
Community
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Legal Manufacturer
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Do not use 
if package is 
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CE Mark, 
indicating that the 
device complies 
with Council 
Directive 93/42/
EC (MDD)
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Minimum and 
maximum storage 
temperatures
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Consult 
instructions for 
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 מיוצר בישראל
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-0001-H
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Keep away from 
sunlight

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
 !!!משימוש ע"י אדם אחר ומניעת הפצת וירוסים או חיידקים עלהימנ

 
 מכיל: TAFFIכל בקבוק של 

 Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric acid (6%), sodium citrate (4%), Benzalkonium Chloride 
(0.1%).menthol 

 
 האריזה: גבי הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על

 נציג חוקי באיחוד האירופאי
 

 יצרן חוקי
 

 פגומים הפקק או האריזה אם להשתמש אין
 

, המוצר עומד בדרישות CEאישור 
האירופאית למוצרים  השל הדירקטיב

  רפואיים

 הזהרה, יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

טמפרטורת אחסון מינימלית 
  ומקסימלית

 יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

 יש להרחיק מאור השמש
 

  מספר אצוות ייצור
 :בפורמט תפוגה, ךתארי

  (YYYY-MM-DD) שנה-חודש-יום

 מספר קטלוגי
 

 להרטיב אין
 

 

 

מספר רישום במשרד 
 אגף אמ"ר: -הבריאות

 
33010001 

 יצרן, בעל רישום ומפיץ:
 , נאסוס פארמה בע"מ

 , ישראלתל אביב, 6618306, 29הרכבת  'רח
 3-573-66320טלפון: 
 3-573-66640פקס: 

info@nasuspharma.com 
www.nasus.com 

 מיוצר בישראל
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Batch Number

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
 !!!משימוש ע"י אדם אחר ומניעת הפצת וירוסים או חיידקים עלהימנ

 
 מכיל: TAFFIכל בקבוק של 

 Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric acid (6%), sodium citrate (4%), Benzalkonium Chloride 
(0.1%).menthol 

 
 האריזה: גבי הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על

 נציג חוקי באיחוד האירופאי
 

 יצרן חוקי
 

 פגומים הפקק או האריזה אם להשתמש אין
 

, המוצר עומד בדרישות CEאישור 
האירופאית למוצרים  השל הדירקטיב

  רפואיים

 הזהרה, יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

טמפרטורת אחסון מינימלית 
  ומקסימלית

 יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

 יש להרחיק מאור השמש
 

  מספר אצוות ייצור
 :בפורמט תפוגה, ךתארי

  (YYYY-MM-DD) שנה-חודש-יום

 מספר קטלוגי
 

 להרטיב אין
 

 

 

מספר רישום במשרד 
 אגף אמ"ר: -הבריאות

 
33010001 

 יצרן, בעל רישום ומפיץ:
 , נאסוס פארמה בע"מ

 , ישראלתל אביב, 6618306, 29הרכבת  'רח
 3-573-66320טלפון: 
 3-573-66640פקס: 

info@nasuspharma.com 
www.nasus.com 

 מיוצר בישראל
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Expiry date (In 
format:
YYYY-MM-DD)

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
 !!!משימוש ע"י אדם אחר ומניעת הפצת וירוסים או חיידקים עלהימנ

 
 מכיל: TAFFIכל בקבוק של 

 Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric acid (6%), sodium citrate (4%), Benzalkonium Chloride 
(0.1%).menthol 

 
 האריזה: גבי הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על

 נציג חוקי באיחוד האירופאי
 

 יצרן חוקי
 

 פגומים הפקק או האריזה אם להשתמש אין
 

, המוצר עומד בדרישות CEאישור 
האירופאית למוצרים  השל הדירקטיב

  רפואיים

 הזהרה, יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

טמפרטורת אחסון מינימלית 
  ומקסימלית

 יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

 יש להרחיק מאור השמש
 

  מספר אצוות ייצור
 :בפורמט תפוגה, ךתארי

  (YYYY-MM-DD) שנה-חודש-יום

 מספר קטלוגי
 

 להרטיב אין
 

 

 

מספר רישום במשרד 
 אגף אמ"ר: -הבריאות

 
33010001 

 יצרן, בעל רישום ומפיץ:
 , נאסוס פארמה בע"מ

 , ישראלתל אביב, 6618306, 29הרכבת  'רח
 3-573-66320טלפון: 
 3-573-66640פקס: 

info@nasuspharma.com 
www.nasus.com 

 מיוצר בישראל
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Catalogue number

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
 !!!משימוש ע"י אדם אחר ומניעת הפצת וירוסים או חיידקים עלהימנ

 
 מכיל: TAFFIכל בקבוק של 

 Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric acid (6%), sodium citrate (4%), Benzalkonium Chloride 
(0.1%).menthol 

 
 האריזה: גבי הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על

 נציג חוקי באיחוד האירופאי
 

 יצרן חוקי
 

 פגומים הפקק או האריזה אם להשתמש אין
 

, המוצר עומד בדרישות CEאישור 
האירופאית למוצרים  השל הדירקטיב

  רפואיים

 הזהרה, יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

טמפרטורת אחסון מינימלית 
  ומקסימלית

 יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

 יש להרחיק מאור השמש
 

  מספר אצוות ייצור
 :בפורמט תפוגה, ךתארי

  (YYYY-MM-DD) שנה-חודש-יום

 מספר קטלוגי
 

 להרטיב אין
 

 

 

מספר רישום במשרד 
 אגף אמ"ר: -הבריאות

 
33010001 

 יצרן, בעל רישום ומפיץ:
 , נאסוס פארמה בע"מ

 , ישראלתל אביב, 6618306, 29הרכבת  'רח
 3-573-66320טלפון: 
 3-573-66640פקס: 

info@nasuspharma.com 
www.nasus.com 

 מיוצר בישראל
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Keep dry

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
 !!!משימוש ע"י אדם אחר ומניעת הפצת וירוסים או חיידקים עלהימנ

 
 מכיל: TAFFIכל בקבוק של 

 Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric acid (6%), sodium citrate (4%), Benzalkonium Chloride 
(0.1%).menthol 

 
 האריזה: גבי הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על

 נציג חוקי באיחוד האירופאי
 

 יצרן חוקי
 

 פגומים הפקק או האריזה אם להשתמש אין
 

, המוצר עומד בדרישות CEאישור 
האירופאית למוצרים  השל הדירקטיב

  רפואיים

 הזהרה, יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

טמפרטורת אחסון מינימלית 
  ומקסימלית

 יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

 יש להרחיק מאור השמש
 

  מספר אצוות ייצור
 :בפורמט תפוגה, ךתארי

  (YYYY-MM-DD) שנה-חודש-יום

 מספר קטלוגי
 

 להרטיב אין
 

 

 

מספר רישום במשרד 
 אגף אמ"ר: -הבריאות
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 3-573-66640פקס: 
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 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
 !!!משימוש ע"י אדם אחר ומניעת הפצת וירוסים או חיידקים עלהימנ

 
 מכיל: TAFFIכל בקבוק של 

 Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric acid (6%), sodium citrate (4%), Benzalkonium Chloride 
(0.1%).menthol 

 
 האריזה: גבי הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על

 נציג חוקי באיחוד האירופאי
 

 יצרן חוקי
 

 פגומים הפקק או האריזה אם להשתמש אין
 

, המוצר עומד בדרישות CEאישור 
האירופאית למוצרים  השל הדירקטיב

  רפואיים

 הזהרה, יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

טמפרטורת אחסון מינימלית 
  ומקסימלית

 יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

 יש להרחיק מאור השמש
 

  מספר אצוות ייצור
 :בפורמט תפוגה, ךתארי

  (YYYY-MM-DD) שנה-חודש-יום

 מספר קטלוגי
 

 להרטיב אין
 

 

 

מספר רישום במשרד 
 אגף אמ"ר: -הבריאות

 
33010001 

 יצרן, בעל רישום ומפיץ:
 , נאסוס פארמה בע"מ

 , ישראלתל אביב, 6618306, 29הרכבת  'רח
 3-573-66320טלפון: 
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Manufacturer:
Nasus Pharma Ltd.

Harakevet 29 Tel Aviv,
6618306, Israel
Tel: +9723-573-6632
Fax: +9723-573-6664
Email: info@nasuspharma.com
Website:www.nasuspharma.com
Made in Israel
Marketing and Distribution:
CTS Ltd.
4 Haharash St
Hod-Hasharon 45240
Customer service: 
Tel. 1-700-500-220
www.cts.co.il

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
 !!!משימוש ע"י אדם אחר ומניעת הפצת וירוסים או חיידקים עלהימנ

 
 מכיל: TAFFIכל בקבוק של 

 Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric acid (6%), sodium citrate (4%), Benzalkonium Chloride 
(0.1%).menthol 

 
 האריזה: גבי הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על

 נציג חוקי באיחוד האירופאי
 

 יצרן חוקי
 

 פגומים הפקק או האריזה אם להשתמש אין
 

, המוצר עומד בדרישות CEאישור 
האירופאית למוצרים  השל הדירקטיב

  רפואיים

 הזהרה, יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

טמפרטורת אחסון מינימלית 
  ומקסימלית

 יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

 יש להרחיק מאור השמש
 

  מספר אצוות ייצור
 :בפורמט תפוגה, ךתארי

  (YYYY-MM-DD) שנה-חודש-יום

 מספר קטלוגי
 

 להרטיב אין
 

 

 

מספר רישום במשרד 
 אגף אמ"ר: -הבריאות
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 יצרן, בעל רישום ומפיץ:
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Registration 
number In Israel 

MOH (AMAR): 

33010001

HEB
 ®TaffiX  ®Xטאפי

התוויה: אבקת ספריי לאף לחסימת וירוסים הנכנסים לחלל האף.

?®Xמה זה טאפי
טאפיX®  חוסם ווירוסים בחלל האף, אשר עלולים לחדור למערכת 

הנשימה ולגרום לזיהום.
בכדי להתגונן מווירוסים הנישאים באוויר או חודרים דרך האף, 
מומלץ להשתמש ב טאפיX®  לפני חשיפה לסביבה בסיכון גבוה, 
גם כדי להפחית הדבקה בתוך הבית - אם אחד מבני המשפחה 

נושא סימפטומים של צינון.
ניתן להשתמש ב- טאפיX® עד 3 פעמים במהלך היום.

? ®Xכיצד פועל טאפי
טאפיX® הוא ספריי אבקתי היוצר באף שכבת ג’ל עדינה ומגינה. 
שכבה זו מהווה מחסום פעיל המגן מכניסת וירוסים מעוררי מחלות, 
למשל כאלה הנישאים באוויר ממוחזר במשרדים בחלל משותף 

)אופן ספייס(, מטוסים, רכבות, חנויות ואוטובוסים.

במידה ומשתמשים בתרסיס אף אחר מומלץ לחדש את מתן
טאפיX® לאחריו.

ניתן להשתמש ב טאפיX® בשילוב עם טיפולים אחרים כנגד תסמיני 
צינון ושפעת.

טאפיX® אינו מחליף מסכת פנים אך ניתן לשימוש בשילוב עם 
מסכת פנים וכפפות. 

טאפיX® אינו מכיל תרופה ואינו גורם לנמנום.

? ®Xלמי מיועד טאפי
מתאים למבוגרים ולילדים מעל גיל 12.• 

? ®Xמתי אין להשתמש ב טאפי
• יש להיוועץ ברופא בשימוש לילדים מתחת גיל 12

• יש להיוועץ ברופא בשימוש לנשים בהריון או מניקות
• אין להשתמש אם ידועה רגישות לצלולוז, חומצה ציטרית או 

בנזנלקוניום כלוריד.

  אזהרות

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
 !!!משימוש ע"י אדם אחר ומניעת הפצת וירוסים או חיידקים עלהימנ

 
 מכיל: TAFFIכל בקבוק של 

 Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric acid (6%), sodium citrate (4%), Benzalkonium Chloride 
(0.1%).menthol 

 
 האריזה: גבי הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על

 נציג חוקי באיחוד האירופאי
 

 יצרן חוקי
 

 פגומים הפקק או האריזה אם להשתמש אין
 

, המוצר עומד בדרישות CEאישור 
האירופאית למוצרים  השל הדירקטיב

  רפואיים

 הזהרה, יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

טמפרטורת אחסון מינימלית 
  ומקסימלית

 יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

 יש להרחיק מאור השמש
 

  מספר אצוות ייצור
 :בפורמט תפוגה, ךתארי

  (YYYY-MM-DD) שנה-חודש-יום

 מספר קטלוגי
 

 להרטיב אין
 

 

 

מספר רישום במשרד 
 אגף אמ"ר: -הבריאות
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למניעת זיהומים - כל בקבוקון טאפיX® מיועד לשימוש אישי • 
בלבד ואין לחלוק בקבוקון טאפיX® עם כל אדם אחר )כולל 

בני משפחה(
אין להשתמש יותר מ 3 פעמים ביום.• 
הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.• 
יש להימנע ממגע עם פצעים פתוחים.• 
יש להימנע ממגע בעיניים. במקרה של כניסת אבקה לעיניים • 

יש לשטוף בהרבה מים.
אין לרחוץ או להרטיב את הבקבוקון למניעת סתימה.• 
תמיד יש לסגור את פקק הבקבוקון לאחר השימוש.• 
אין להשתמש אם האריזה או הפקק פגומים.• 
למוצר זה יש מעט מאוד דיווחים על תגובה אלרגית. תופעות • 

הלוואי שדווחו היו אף סתום, נזלת, עיטוש, צריבה בגרון. במידה 
ומתפתחות תופעות לוואי חמורות יותר יש להיוועץ ברופא. 

חשוב להקפיד על לחיצה עדינה.• 
הוראות אחסון



.30°c -5° לc האחסון בטמפרטורת חדר, או בין
אין לשמור במקרר או במקפיא.

אין להשתמש ב טאפיX® לאחר תאריך פג התוקף המוטבע על 
גבי הבקבוקון או 6 חודשים לאחר הפתיחה – הקודם מבניהם.

? ®Xאיך להשתמש ב טאפי
יש להשתמש ב טאפיX®  פעמיים עד 3 פעמים ביום בכדי לשמור 

על שכבת הגנה פעילה החוסמת וירוסים. 
חשוב לזכור – כל בקבוקון טאפיX® הינו אישי ואין לחלוק אותו עם 
אחרים. מומלץ לסמן את הבקבוקון האישי כדי להימנע משימוש 

ע”י אדם אחר ומהפצת וירוסים או חיידקים.
 טאפיX® מכיל 1000 מ”ג אבקה, אשר מספיק לכ-200 

שימושים.
ההגנה של טאפיX® מתחילה לאחר כדקה ונמשכת כ- 5 שעות.

כדי להתאמן על אופן השימוש ב טאפיX® , ניתן בפעם הראשונה 
ללחוץ בעדינות ולפזר את האבקה לאויר ואז לפעול לפי הוראות 

השימוש הבאות:

       
שלב 2 – נער/י את הבקבוקון 

פעמיים
שלב 1 – קנח/י אפך

פיית  את  נגב/י   –  4 שלב 
השימוש  בסיום  הבקבוקון 

כדי לשמור על היגיינה

פתח  את  מקם/י   –  3 שלב 
הבקבוקון באף ולחץ/י בעדינות 
1 עד 2 פעמים בכל נחיר. שאף/י 
בעדינות אך לא שאיפה עמוקה

בשימוש ראשון ב טאפיX® יתכן ותחוש/י דגדוג או צריבה קלה 
באף בעיקר אם רקמת האף מגורה או מודלקת. תחושה זו 
רגעית וחולפת לאחר הסתגלות למוצר. לאבקה ריח מנטה. 

בקרב חלק מהמשתמשים תיתכן תחושה קלה של אף סתום. זו 
 ®Xתחושה נורמאלית הנובעת מיצירת שכבת ג’ל הגנה של טאפי

. במידה ויש תחושת אי נוחות מתמשכת ניתן לשטוף את האף 
במים חמימים עד להקלה.

אם יש תחושת אי נוחות חריפה או תופעות לוואי חמורות או 
החמרה במצב מחלה יש להתייעץ ברופא. 

במקרה של שפעת או צינון כאשר השימוש ב טאפיX® אינו מקל 
על הסימפטומים במידה מספקת: יש להיוועץ ברופא

חשוב לזכור - בקבוקון טאפיX® הינו אישי ואין לחלוק אותו עם 
אחרים. מומלץ לסמן את הבקבוקון האישי כדי להימנע משימוש 

ע”י אדם אחר ומהפצת וירוסים או חיידקים!!!

כל בקבוק של טאפיX® מכיל:
Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric Acid (6%), 
Sodium Citrate (4%), Benzalkonium Chloride (0.1%) 
Menthol (<0.1%).

הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על גבי האריזה:
נציג חוקי באיחוד 

האירופאי

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
 !!!משימוש ע"י אדם אחר ומניעת הפצת וירוסים או חיידקים עלהימנ

 
 מכיל: TAFFIכל בקבוק של 

 Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric acid (6%), sodium citrate (4%), Benzalkonium Chloride 
(0.1%).menthol 

 
 האריזה: גבי הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על

 נציג חוקי באיחוד האירופאי
 

 יצרן חוקי
 

 פגומים הפקק או האריזה אם להשתמש אין
 

, המוצר עומד בדרישות CEאישור 
האירופאית למוצרים  השל הדירקטיב

  רפואיים

 הזהרה, יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

טמפרטורת אחסון מינימלית 
  ומקסימלית

 יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

 יש להרחיק מאור השמש
 

  מספר אצוות ייצור
 :בפורמט תפוגה, ךתארי

  (YYYY-MM-DD) שנה-חודש-יום

 מספר קטלוגי
 

 להרטיב אין
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יצרן חוקי

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
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אין להשתמש אם 
האריזה או הפקק 

פגומים

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
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אישור CE, המוצר 
עומד בדרישות 

של הדירקטיבה 
האירופאית למוצרים 

רפואיים

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
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אזהרה, יש להתייעץ 
בהוראות המצורפות

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
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 Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric acid (6%), sodium citrate (4%), Benzalkonium Chloride 
(0.1%).menthol 

 
 האריזה: גבי הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על

 נציג חוקי באיחוד האירופאי
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טמפרטורת אחסון 
מינימלית ומקסימלית

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
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יש להתייעץ בהוראות 
המצורפות

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
 !!!משימוש ע"י אדם אחר ומניעת הפצת וירוסים או חיידקים עלהימנ

 
 מכיל: TAFFIכל בקבוק של 

 Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric acid (6%), sodium citrate (4%), Benzalkonium Chloride 
(0.1%).menthol 

 
 האריזה: גבי הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על

 נציג חוקי באיחוד האירופאי
 

 יצרן חוקי
 

 פגומים הפקק או האריזה אם להשתמש אין
 

, המוצר עומד בדרישות CEאישור 
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מאור  להרחיק  יש 
השמש
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מספר אצוות ייצור
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תאריך תפוגה, 
בפורמט:

יום-חודש-שנה
(YYYY-MM-DD)
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מספר קטלוגי
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אין להרטיב
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®Xتابي ®TaffiXت

داعي االستعمال: مسحوق بخاخ األنف لمنع الفيروسات التي تدخل إلى تجويف 
األنف.

ما هو تابيX®؟
يمنع تابيX® فيروسات تجويف األنف، والتي يمكن أن تخترق الجهاز التنفسي 
وتسبب العدوى. للحماية من الفيروسات المحمولة في الهواء أو التي تتغلغل عبر 
األنف، يوصى باستخدام تابيX® قبل التعرض لبيئة عالية الخطورة، حتى للحد 
من العدوى داخل المنزل - إذا كان أحد أفراد األسرة يعاني من أعراض زكام.

يمكن استخدام تابيX® حتى 3 مرات خالل اليوم.
كيف يعمل تابيX®؟

تابيX® هو بخاخ بودرة يخلق طبقة لطيفة وواقية من الجيل. تشكل هذه الطبقة 
حاجز نشط يحمي من إدخال الفيروسات المسببة لألمراض، مثل تلك التي يحملها 
الهواء المعاد تدويره في المكاتب في مساحة مشتركة )أوبين سبيس( والطائرات 

والقطارات والمحالت التجارية والحافالت.
إذا كنتم تستخدمون بخاخ أنف آخر، فمن المستحسن استئناف استخدام تابيX® بعده.
يمكن استخدام تابيX® مع عالجات أخرى مضادة ألعراض األنفلونزا والزكام.

ال يبدل تابيX® كمامة الوجه ولكن يمكن استخدامه بالدمج مع كمامة الوجه 
والقفازات.ال يحتوي تابيX® على أي دواء وال يسبب النعاس.

?®Xلمن خصص استعمال تابي
مناسب للبالغين واألطفال فوق سن 12 سنة.

استشر الطبيب الستخدام األطفال دون سن 12 عاًما والنساء الحوامل أو المرضعات.
متى يمنع استخدام تابيX®؟

ال تستخدمه إذا كانت هناك حساسية معروفة للسليلوز أو حمض الستريك أو 
كلوريد البنزالكونيوم.

تحذيرات
• لمنع العدوى - كل قارورة تابيX® معّدة لالستخدام الشخصي فقط وال يجب 

مشاركتها مع أي شخص آخر )بما في ذلك أفراد العائلة(
• يمنع االستخدام أكثر من 3 مرات في اليوم.

• ابعده عن متناول األطفال.
• تجنب مالمسة الجروح المفتوحة.

• تجنب مالمسة العين. في حالة دخول المسحوق إلى العين، اغسله باستخدام 
الكثير من الماء.

• ال تغسل أو تبلل القارورة لمنع انسدادها.
• يجب دائًما إغالق سدادة القارورة بعد االستخدام.
• يمنع االستخدام إذا كان الغالف أو السدادة تالفين.

• لهذا المنتج تبليغات قليلة جًدا عن رد فعل تحسسي. اآلثار الجانبية المبلغ عنها 
هي انسداد األنف وسيالن األنف والعطس وحرقة في الحلق. إذا ظهرت آثار 

جانبية أكثر خطورة، استشر الطبيب.
• من المهم الحرص على نقرة خفيفة.

إرشادات التخزين
• التخزين في درجة حرارة الغرفة، أو بين 5 و- 30 درجة مئوية.

• يمنع التخزين في البراد أو الثالجة.
• يمنع استخدام تابيX® بعد تاريخ انتهاء الصالحية المختوم على ظهر القارورة 

أو بعد 6 أشهر من موعد فتحها  - األقرب بينهم.
®Xكيفية استخدام تابي

يجب استخدام تابيX® من 2 إلى 3 مرات في اليوم للحفاظ على طبقة حماية 
فعالة لمنع الفيروسات.

مشاركتها  ويمنع  شخصية   ®Xتابي قارورة  كل  -أن  التذكر  المهم  من 
الشخصية  القارورة  على  عالمة  وضع  المستحسن  من  اآلخرين.  مع 
البكتيريا. أو  الفيروسات  ونشر  آخر  شخص  قبل  من  استخدامها   لتجنب 
  يحتوي تابيX® على 1000 ملغم من المسحوق، وهو ما يكفي لحوالي 200 استخدام.
ساعات.  5 حوالي  وتستمر  دقيقة  حوالي  بعد   ®Xتابي حماية   تبدأ 
للتدرب على كيفية استخدام تابيX®، يمكن ضغط المسحوق بلطف وتوزيعه 
أدناه: االستعمال  إرشادات  اتباع  ثم  األولى  للمرة  بلطف  الهواء  في 

       
الخطوة 2 - اقلب الزجاجة وحّركها 

مرة واحدة
الخطوة 1 – انفخ محتويات أنفك 

إلى الخارج

الخطوة 4 – أعد استخدامه في كل 
مرة تنفخ محتويات أنفك إلى الخارج

الخطوة 3 – ضع فوهة الزجاجة بجانب 
األنف مباشرًة وضع 1 إلى 2 رشة في 
كل فتحة أنف. استنشق برفق مع الضغط 

على األنف ولكن ال تستنشق بعمق.

عند استخدام تابيX® أول مرة، قد تشعر بوخز أو حرقان طفيف في االنف، 
خاصة إذا كان النسيج األنفي مهيًجا أو ملتهًبا. هذا الشعور مؤقت ويختفي بعد 

التكيف مع المنتج. للمسحوق رائحة نعناع.
قد يشعر بعض المستخدمين بشعور أنف مسدود بشكل خفيف. هذا شعور طبيعي 
ينتج عن إنشاء طبقة جل واقية ل- تابيX® .إذا كان هناك انزعاج مستمر، اغسل 

أنفك بالماء الدافئ للتخفيف.
إذا كان لديك شعور شديد بعدم الراحة أو آثار جانبية خطيرة أو تفاقم في حالة 

المرض، استشر الطبيب.
في حالة األنفلونزا أو الزكام عندما ال يخفف استخدام تابيX® األعراض بشكل 

كاٍف: استشر الطبيب
من المهم التذكر - قارورة تابيX®  شخصية ويجب عدم مشاركتها مع اآلخرين. 
من المستحسن وضع عالمة على القارورة لتجنب استخدامها من قبل شخص 

آخر ونشر الفيروسات أو البكتيريا!!!
تحتوي كل زجاجة من تابيX® على:

Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric Acid (6%), Sodium 
Citrate (4%), Benzalkonium Chloride (0.1%) Menthol 
(<0.1%).

شرح عن الرموز الظاهرة على العبوة:
ممثل قانوني في االتحاد 

األوروبي

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
 !!!משימוש ע"י אדם אחר ומניעת הפצת וירוסים או חיידקים עלהימנ
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(0.1%).menthol 

 
 האריזה: גבי הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על

 נציג חוקי באיחוד האירופאי
 

 יצרן חוקי
 

 פגומים הפקק או האריזה אם להשתמש אין
 

, המוצר עומד בדרישות CEאישור 
האירופאית למוצרים  השל הדירקטיב
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טמפרטורת אחסון מינימלית 
  ומקסימלית

 יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

 יש להרחיק מאור השמש
 

  מספר אצוות ייצור
 :בפורמט תפוגה, ךתארי

  (YYYY-MM-DD) שנה-חודש-יום

 מספר קטלוגי
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ال تستخدمه إذا كان 
التغليف أو الفلين تالفين

 בהגנה מפני שפעת או צינון. TAFFIלהתייעץ ברופא בנוגע לתרופות שניתן לקחת כדי לסייע ל  יש
 

 קרא/י את ארבעת השלבים למעלה.
 

הינו אישי ואין לחלוק אותו עם אחרים. יש לסמן את הבקבוקון האישי כדי  TAFFI בקבוקון
 !!!משימוש ע"י אדם אחר ומניעת הפצת וירוסים או חיידקים עלהימנ

 
 מכיל: TAFFIכל בקבוק של 

 Hypromellose (HPMC) (89.9%), Citric acid (6%), sodium citrate (4%), Benzalkonium Chloride 
(0.1%).menthol 

 
 האריזה: גבי הסבר בנוגע לסמלים המופיעים על

 נציג חוקי באיחוד האירופאי
 

 יצרן חוקי
 

 פגומים הפקק או האריזה אם להשתמש אין
 

, המוצר עומד בדרישות CEאישור 
האירופאית למוצרים  השל הדירקטיב

  רפואיים

 הזהרה, יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

טמפרטורת אחסון מינימלית 
  ומקסימלית

 יש להתייעץ בהוראות המצורפות
 

 יש להרחיק מאור השמש
 

  מספר אצוות ייצור
 :בפורמט תפוגה, ךתארי

  (YYYY-MM-DD) שנה-חודש-יום

 מספר קטלוגי
 

 להרטיב אין
 

 

 

מספר רישום במשרד 
 אגף אמ"ר: -הבריאות

 
33010001 

 יצרן, בעל רישום ומפיץ:
 , נאסוס פארמה בע"מ

 , ישראלתל אביב, 6618306, 29הרכבת  'רח
 3-573-66320טלפון: 
 3-573-66640פקס: 

info@nasuspharma.com 
www.nasus.com 

 מיוצר בישראל

IFU
-0001-H

E R
ev. 1.0

 04/2020
 

 
 

مصادقة CE، المنتج 
يلبي متطلبات التوجيهات 
األوربية للمنتجات الطبية
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تحذير، يجب مراجعة 
التعليمات المرفقة
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اقصى وأدنى درجة 
حرارة تخزين
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يجب االطالع على 
التعليمات المرفقة
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ضوء  عن  ابعاده  يجب 
الشمس
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رقم دفعة اإلنتاج
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رقم كتالوجي 
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رقم التسجيل في وزارة 
الصحة- قسم الملحقات 

 واألجهزة الطبية: 
33010001

 تم تصنيعه في إسرائيل من قبل: 
 ناسوس فارما م.ض., 

شارع هراكيفيت 29, تل أبيب, 
 6618306, إسرائيل 

هاتف: 03-573-6632
info@nasuspharma.com
www.nasuspharma.com 

 تسويق وتوزيع من قبل:
 كاتست م.ض.,

شارع هحيرش 4, هود هشارون, 
4524075 

 خمة زبائن كاتست م.ض.:
 هاتف - 1700-500-220

www.cts.co.il


